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Katowice, 14 września 2007 r.
INWESTOR s.c.
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji
Przedsiębiorcy
Jerzy Bar, Jarosław Gajek, Wiesław Strzałkowski
ul. Jaworowa 2
41-310 Dąbrowa Górnicza
dot.: pismo L.dz. 260/2007, z dnia 30.08.2007 r. protest

Rozstrzygnięcie protestu
W związku z protestem złożonym przez Państwa, w postępowaniu MŚ/NG/IZ/01/PN/2007, w dniu
4 września 2007 r., Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, jako Zamawiający na
podstawie art. 183 w związku z art. 180 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst ujednolicony Dz.U. nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z późn. zm.)

Odrzuca protest jako wniesiony po terminie.
UZASADNIENIE
Zamawiający przekazał do publikacji, w dniu 27.07.2006 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
Ogłoszenie o Zamówieniu. W dniu 31.07.2006 r. Ogłoszenie o Zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast w dniu 1.08.2007 r., Zamawiający zgodnie z procedurą zamieścił na
swojej stronie internetowej ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, jednocześnie
umieszczając treść ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Wobec powyższego w opinii Zamawiającego od tego momentu, wszystkie zainteresowane wzięciem udziału
w postępowaniu, podmioty mogły lub powzięły wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do
wniesienia protestu.
Biorąc pod uwagę, że terminy na wniesienie protestu, w tym przypadku termin 14 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w DzUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 180 ust. 3 pkt. 2), wskazane
w Ustawie Prawo zamówień publicznych, są terminami zawitymi, oznacza to, iż nie wniesienie protestu w tych
terminach powoduje wygaśnięcie prawa do wniesienia środka ochrony prawnej wobec danej czynności lub
danego zaniechania. Wykonawca nie może zatem powoływać się na naruszenie prawa przez Zamawiającego,
jeżeli nie złożył protestu w ww. terminie. Termin na składanie protestów upłynął 16.08.2007 r.
Jednocześnie powoływanie się składającego protest na fakt powzięcia wiadomości o okolicznościach
stanowiących podstawę na wniesienie protestu w dniu 27.08.2007 r. nie ma żadnego znaczenia gdyż zgodnie
z postanowieniami Ustawy (art.. 180 ust. 3 pkt 2) „...-przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.”
Dlatego też Zamawiający zgodnie z art. 180 ust. 7 w związku z art. 180 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 odrzuca protest jako
wniesiony po terminie.

POUCZENIE
Jeżeli strona wnosząca protest nie podziela przytoczonego uzasadnienia, zgodnie z przepisami art.184 Pzp
przysługuje jej odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu.
Prosimy o natychmiastowe potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu Zamawiającego
0 32 259 98 04.
W imieniu Zamawiającego
DYREKTOR
Muzeum Śląskiego
/-/ dr Lech Szaraniec

