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Oddalenie protestu

dot. postepowania o udzielenie zam6wienia publiczneqo prowadzoneqo w trybie przetarou
nieoqraniczoneqo dostawg dla Politechniki Gdafiskiej naukowych czasopism importowanych w
prenumeracie na rok 2007 (ZP-146l030/D/06)

Dzialajqc na podstawie art. 183 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zamawiajqcy oddala protest, uznajqc go za niezasadny.

Uzasadnienie:

1. TreS6 pkt Xl.2 SIWZ nie narusza zasady walutowoSci, kt6ra zostafa wprowadzona
na teren RP przepisami kodeksu cywilnego. Zasada ta wynikajqca z art. 358,
paragraf 1 k.c., nie dopuszcza jedynie zaciqgania i wykonywania zobowiqzan
pienigZnych w walucie obcej. Prawo dewizowe natomiast wprowadza zasadg
swobodnego obrotu dewizowego, obejmujqcego zar6wno obr6t wartoSciami
dewizowymi, w tym walutami obcymi, jak i walutq polskq.
Biorqc pod uwagg fakt, i2 zlolenie oferty na postqpowanie o udzielenie zam6wienia
publicznego nie jest zaciqgnigciem zobowiqzania, a zatem czynnoSciq, kt6ra nie
wymaga uzyskania zezwolenia dewizowego, nie mo2e tu byc movvy o jakimkolwiek
naruszeniu zasad art. 358 paragraf 1 k.c. Naruszenie zasady walutowo6ci moze
polegac jedynie na naruszeniu ograniczefi w v,ryraZaniu i platno6ci zobowiqzah
pienigznych w walutach obcych, przewidzianych przez prawo dewizowe.



2. TreS6 pkt XV SIWZ jest zapisem zapewniajqcym traktowanie wykonawc6w
krajowych na r6wni z wykonawcami zagranicznymi. Z doSwiadczen zamawiajqcego,
wynikajqcych z lat poprzednich, wynika, iz zlo2enie oferty w pLN ceduje na
wykonawcg ryzyko ponoszenia koszt6w wzrostu kursu euro, przy zakupie czasopism
zagranicznych, gdzie rozliczanie odbywa sig wylqcznie w walucie obcej, w stosunku
do stalej ceny wyraZonej w PLN, jakqwykonawca musi utrzymaC, zgodnie ze zloZonq
ofertq. Wycena i wymog podania ceny oferty w PLN w poprzednich postgpowaniach
na dostawg naukowych czasopism importowanych w prenumeracie byl w latach
ubieglych powodem protestu wykonawc6w krajowych. Zamawiajqcy wyszedl
naprzeciw oczekiwaniom wykonawcow krajowych, chcqc w pelni zastosowa6 zasadg
r6wnego traktowania i uczciwej konkurencji i wprowadzil do SIWZ mozliwosi
zlo2enia oferty w walucie euro. Oferta zloilona w walucie euro stanowi punkt
od niesienia d la dokonywanych docelowo rozliczert.
Tak wigc, niniejszy protest stoi w sprzecznosci ze stanowiskiem innych wykonawc6w
krajowych, jak r6wnie2 zamawiajqcego.

Pouczenie
Od rozstrzygnigcia protestu przysluguje odwolanie. Odwolanie wnosi sig do Prezesa
Urzqdu Zamowieh Publicznych w terminie 5 dni od dnia dorgczenia protestu,
jednoczeSnie przekazulqc jego kopig zamawiajqcemu. Zloaenie odwolania w
plac6wce pocztowej operatora publicznego jest r6wnoznaczne z wniesieniem go do
Prezesa Urzgdu Zam6wiei Publicznych.
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