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PROTEST

Zgodnie z treSci4przepisu art. 180 ust. I i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zam6wieripublicznych(Dz. U. Nr 19, poz. 17'ze zm.) wnosimy protest wobec
zapis6w
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ), kt6re jednoznaczniewskazuj4
na
naruszeniezasadzachowaniauczciwej konkurencji orazr6wnego traktowaniaWykonawc6w
(arI.7 ust. I ustawyPrawozam6wieripublicznych).

SIWZ zostalazamieszczona
w Biuletynie zam6wieriPublicznychnr 180 z dnia 17 lipca 2006
roku, a zatemniniejszy protestjest wniesiony w terminie przewidzianymw treSci
art. lg0 ust.
3 pkt I ustawy Prawo zam6wieripublicznych.
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(Jzasadnienie
W opinii Protestujqcego- Zamawiaj4cy faworyzuje Wykonawc6w zagranicznych.Zapisy
SIWZ w spos6b oczywisty wskazuj4 na nier6wne traktowanie Wykonawc6w kraiowych
i
zagranicznych.

Wyrir6g wypelnienia formularza ofertowegow walucie EURO (opisany w pkt. XI.2 SIWZ)
naruszazasadEwalutowoSci,kt6ra zostala wprowadzonana teren RP przepisamrrocleksu
cywilnego. ZobowiqzaniapieniEznena obszarzePolski mogq.byc vyra?anetylko w pieni4dzu
polskim. Wykonawca mole przedstawii ofertE zawierajqc4cenQ w walucie
obcej, lecz
jednoczeSniewartoSi wyrazonaw tej walucie powinna zostai przeliczonana
pieniqdzpolski.
System pienig2ny obowi4zuj4cy w Polsce reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
c
denominacjizlotego(Dz.U. Nr 84, poz.386 ze zm,).

R6wniez zapis pkt. XV specyfikacji wskazuje na wyruhnie uprzywilejowanq pozycjq
Wykonawcy zagra.rrieffiego.Wykonawca zagraniczny zna w momencie skladania
oferty
kwotg, ktor4 Zamawiaj4cy zaplacl jezeli wybierze jego ofertE. Natomiast Wykonawca
krajowy nie zna dokladnej kwoty zaplaty fiezeli jego oferta zwyciEzy), gdy1jest
ona
uzaleZnionaod kursu walut NBP z dnia podpisania umowy. Zdaniem protestujqcego
Zamawiaiqcvwinien ujednolicii zapis dotycz4cywaluty oferty i waluty rozliczeh. Zarowno
Wykonawcazagranicznyjak i krajowy winni otrzymacnaleznoSiw tej samejwalucie,
tzn. w walucie wskazanej przez Zamawiajqcegojako waluta oferty, gdyz tylko w
takim
wypadku obaj s4 r6wno traktowani i posiadajq identyczne przeslanki do przygotowania
oferty cenowej.

W Swietle powyzszego Protestuj4cywnosi o usunigcie lub zmianE zapis6w
SIWZ
naruszai4cychpodstawowezasadysystemuzam6wieripublicznych.
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