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Zielom Górą dn. 12'10'2006

Miejski€ Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o. o.

Ul. Grudziącka
87-100 Toruń

Dotyczlł postępowania o udziel€nie zamówienia publicznego na Roboty Budowlan€ związane
z Rozbudową Zakładu UnieszkodliwiaDia odpadów Komunahych w Toru iu wmmach Ieatizacji

plojellu Gospodarka odpadami komrmaln),rni w Toruniu, 2004811 1 6l C/PFJ023 Zźldaaje ft 1

w z.ł]łiązki z inform5cją Zamawiającego, pismo z dn. 10.10.2006 famieszczon
wtvw'mDo-torun'Dl. n5 ternat protestu dotyofącego zapisów SIWZ w nidejsz}łn postęowaniu na mocy
art. l81. us'. 4 ' ust' 5 ustawy Prawo zanówień publicznych (Dz.U.nr 19 poz' I7,7 z późn. zm')
DrzvsteDuiemv do posteoo*€nia orotestacvin€{o. toczącego się w wyniku skierowania
do Zamawiające8o protesiuprzez fii'nę BUDMEX-DRoMEX s'A'

Zamaviający w w]' l:u naruszenia zasad udzielania z3mówierl publicatych olaeślonych
w ustawie Prawo zamówierń publicznych (Dz'U'nr 19 poz. |,77 z późn' zm.),łr.anej datej Ustawą do kt&ych
pŹestrzegania był zoboviązany naftża na vszczetbek int€.es pla$ny naszej spółki ubi€gające,J się
o udziel€nie niniejsfego famóvienia poprz€z utrudni€nie udziału w postętr'omniu i uniemożtir'vienie złożenia
pźez naszą spć'łkę ofe y.

Przystępując do postępowanń protestacyjnego niniejsz)m wlosimy o:

1' w związku z naruszeniem ań' 7 ust. I oftz art.22 nst' 2 Ustawy wnosimv o wYkfeś|€nie warunku
slwz !ą@!!!a!Y!9lŁ€nia Dodwvkonawcom *Ykonani' Droiektu budowlaneeo. ponieważ
rłynóg ten postawiony w SIWZ puntt 36 ppl12' IDw (cz' I sTwzhozostaje w sprzeczności
z ogłoszeniem III'2.3)'2' dotyczapEt tego samego postętr'owania (w kółm Zamawiający żąda
sporządzenia wyk5zrr osób |ub podmiotów łTaz z infulmacją'.. 'i v dalszęj ozęści w}nleDja
poszczególnych Fojektaniów) znieniając lan sam)ła sposób uczestnictwa v rcalŁacji famówienia
wykonawców projektu. Firna projekto*" realizując przedmiot zarnówienia w evielkim
Focencie ogó]nej jęgo wańości nie powinra gwarantować sotidamej odpowi€dziahości
za wykonanie oałości prz€dmiotu zamówienia występując wspólnie jako wykonawca.

2' w zŃiązk) z MIuszeniem alt'29 ust 1i2 wnosimY o wYkreśle € zaDisów SlwZ dotYczacvch
gwaraocii techno|oeicznYch Dunkt 7'2. B.C.D. E oDisu Drz€dmiot! zamówienia i t]m
podtrz}nu]emy ar$mentaoję protestującej społki.
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