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Do:

sz. Pan sebastiań Hrzyk
Micj5k.e PrzedsiębiorŚtwo
oczyśzczania sp. z o.o.
ul' Grudziądzka {59
87-100 Toruń

Fax Nr: s0/639t120

Datar 11.10.2006 {|oŚć śron:

od: Krzysztot Kacpro!viĆf Fax Nr: l 2 l 5 31 t 3411

Dotyczyl poslępowania d|a pęelagu nieogfaniczonego na roLtoiy tl(|dow|lłne 'Ro.bL|dowit Zilkli[lu
Unieszkod|iwianie oclpadów Kornunalnych w €mach rea|izaii proje](u GospodaIka o(ip:rlJ;lJ||i
Kom!flalnyani w Toruniu" - Zadanie Nr'1 NfprcjeKu: 2004/PU16/0FFJ023

szanowni PaństwoI

W dniu 1010'200ti otrzyma|Iśmy Pallstwa p{smo nr Nz4s53/06 z dnie 10,10-2006 fawied'miaiqcJ. nas 0
wniesieniu pfotestu do ww poslępowa.ie pŻetgrgowego il,\.fywająo-. nas co wzięci€ udz.ałU w postępow|'l t||| l
ioczący.llslę W wy iku wniesienia proleslu.

Działająo na pods(awie arl. 1E1 u5t.4 i Ust' 5 ust€wy z dnia 29 stycfnia 20}. |' . Plgwo Zamowiol] Pulj]il;.,nyclr
(Dz' U. nr 19, poz'1]i z pÓż' zrn'\ niniejszym zgfaszamy nasze prżY$ąpi€nle do Postępowan|a tocz4cEq',
się w wyłiku woiesienia proteśtrr' o którym mowa w Prństwg piś]rrie nr \]z4953/06 f dnia 10.,10 2006 po
stronie wykonawcy wrioszącego prstegtw zakrcsio ńlsĘpuiącygh zat.r jrów:
1) naruszcnie art. 29 uŚ.1 i 2 uslawy Prcwo zamÓwień pub|icz|lycl] pcprzez r,ie uwzględl|iljllirr w opi3'c

p.zedrniotu zamówienia wgzyśkiĆh wymagań ioko|icznośĆi ńogąc'lch mioĆ wpty\,v na 9po?ądz'jl]|L.
o{eńy; olaz opls pŻedm|otu zamÓwięnla. W szĘ'egÓhoŚc' w clęśd d'nyGzące.i hollclrukcl] usl(ltslr'i| l|]d
składowiskB odpadów w sposób' klóry mógłby Utruddó ucfciwą konkutencję

2) opis przellnliotu zamÓwienia w @ęśd dolyĆzącej glvarancjitelńno|olicznych oraz budov/a skladowl{l
odpldÓw innych niż niebezpieczne w sposób' który un'emoż|illiE zł.oże l.e oie(y jwykonaiIia far]an 3

lntBrcs plawny naszej firmy jÓko o{eren1a pęez€kje sfo|mułowanie zapisÓł s|l4rz lnoże cloznać Usz0le|l,kU
v.l zwiąfku z tyfi|' iŹ fi.nla nasz3 może zostać pozbswiona moi|ivl',ości fłrŻenia |itlawidłowÓ p.zye1o(nv./i{|ul
ofelty. a w kcn5ekweflcii może zogaó pozbawiona moż|iwoścl \4rykonani6 'adania. pofladto zawa(o w s]Wz
slw.ellzeni3 nafuszają obowiązujące zapisy lstawy Prawo zEmówień pub|ic':nych.

ZądoBly Zlletll lwzg|ędllienia nasfych zafutÓw pop.zez dokonanie mocwkac]I specyf|kacj. lstotnyLll
warunków Z:tt|ńwicnia po|egającej na:
'l 
) $rykreślc' |iU f slWZ zapisów dotyEących gwara ncji tec]lnologiĆfnych , v pu nkcie 7.2 pod punkt L]. f;. d i fr .

2) spo.Ząc]?'onie opisu pżedmiotu zamówienia w Prog.amie Funkcjona|n). uŹytllowym pkl 1 7 1 1 zqod|llr
z liozporządzeniem |Vinist|a Gospodarki z dnia 30.10.2002r (Dz' L' z dnia 16 11 2o02r) N }'JJ|JWiq
rodzajÓw odpadó!Ą,, ktÓro mogą byĆ skłidowgne w sposób nieselektyly ly'

3) wykreśien'e sfczĘółowego opisu konstfu kc.ii uśzcfe|nienia gkladowiskl-

Z Dowaianiem.
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