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Stargard Szczecinski, dnia 24.12.2007 r.

Gmina Miedzyzdroje
Ul. Ksiazat Pomorskich 5

72-500 Miedzyzdroje
Tel. 091 32 67 652

Faks 091 32 75 630

Dotyczy: Opracowanie studium wykonalnosci, opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz
zarzadzanie i pelnienie nadzoru nad realizacja inwestycji pn. Rozbudowa hali sportowej z
zapleczem oraz rozbiórka budynku garazowego przy Szkole Podstawowej Nr l na dzialce nr
47 obreb 21 w Miedzyzdrojach przy ul. Lesnej.

Nawiazujac do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczacej jak wyzej, zgodnie
z art. 179 i 180 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z
2004 r. nr 19, poz. 177 z pózno zmianami) skladamy

PROTEST

wobec czynnosci Zamawiajacego podjetych w powyzszym postepowaniu.

Dokonujac w Rozdziale VII "Warunki udzialu w postepowaniu", pkt 4 - "Doswiadczenie"
zapisów:

- w okresie 3 lat przed dniem wszczecia postepowania (...) wykonal: Studia Wykonalnosci dla
jednostek samorzadu terytorialnego projektów finansowanych z udzialem srodków Unii
Europejskiej w ilosci nie mniejszej niz 7 (....);
- rozliczenie co najmniej 4 projektów (....);

Zamawiajacy narusza art. 7 usi. 1 i art. 22 usi. 2 ustawy prawo zamówien publicznych
utrudniajac zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

Stawiane w SIWZ w/w warunki wykluczaja spora grupe Wykonawców i nie znajduja
uzasadnienia w przedmiocie zamówienia. Zgodnie z wyrokiem arbitrów -
sygn. UZP /ZO/02412/06 i UZP/ZO/02419/06 - do potwierdzenia doswiadczenia wykonawcy
wystarczy jedno, dobrze wykonane zadanie o podobnym zakresie, a nie 7 jak wYmaga sie w
SIWZ.

W zwiazku z powyzszym wnosze o
Uniewaznienie postepowania.



Miedzyzdroje, 2007-12-28

ZP 341 /N-2812007

ZAWIADOMIENIE O PRZEDLUZENIU TERMINU SKLADANIA OFERT

Dot. Nazwa zamówienia: Opracowanie studium wykonalnosci, opracowanie wniosku o
dofmansowanie oraz zarzadzanie i pelnienie nadzoru nad realizacja inwestycji pn. » Rozbudowa
hali sportowej z zapleczem oraz rozbiórka budynku garazowego przy Szkole Podstawowej Nr 1
na dzialce nr 47 obreb 21 w Miedzyzdrojach przy ul. Lesnej Nr sprawy ZP 341 /N-28/2007

Na podstawie art. 180 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych
Zamawiajacy w zwiazku z wniesionym protestem na postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przedluza termin skladania ofert:

Oferty winny byc zlozone w siedzibie Zamawiajacego Gmina Miedzyzdroje , ul. Ksiazat
Pomorskich 5 72 - 500 Miedzyzdroje, w pok. nr 10 (sekretariat) w terminie do dnia 07 stycznia
2008 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert

w siedzibie Zamawiajacego Gmina Miedzyzdroje , ul. Ksiazat Pomorskich 5 72 - 500

Miedzyzdroje, sala konferencyjna urzedu, termin otwarcia 07 stycznia 2008 r. do godz. 10:30.



Miedzyzdroje, 2007-12-28

ZP 341 1N-28/2007

WYKONW ACY /WEDLUG ROZDZIELNIKA

WEZWANIE DO WZIECIA UDZIALU W POSTEPOWNIU

Dat. Nazwa zamówienia: Opracowanie studium wykonalnosci, opracowanie wniosku o
dofinansowanie oraz zarzadzanie i pelnienie nadzoru nad realizacja inwestycji pn. " Rozbudowa

hali sportowej z zapleczem oraz rozbiórka budynku garazowego przy Szkole Podstawowej Nr 1
na dzialce nr 47 obreb 21 w Miedzyzdrojach przy ul. Lesnej Nr sprawy ZP 3411N-28/2007

Na podstawie art. 181 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych
Zamawiajacy w zwiazku z wniesionym protestem na postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia Zamawiajacy wzywa Wykonawców do wziecia udzialu w toczacym sie

postepowaniu w wyniku wniesienia protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania ..

W zalaczeniu przesylam wniesiony protest.


