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Roz|r.zygni*ie prctest'u

W ei4zku z prctestem z,lozoltD plu Pan$@ w dniu 3l -08.2007, na podstswie arr. 183
ust.2 uiaqy Pdtu m6wied publichych, Zandyiajq.y - Pohechnika Cdaiskn Wyrtz'al
El€klroniki. Telekomuita.ji i Inlomalyri infomuje, -

a) odrzuc! prct€si w cze<.i dolycz4cj apis6w Slwz p@d p!rewadzona nod){k&j4
specyfikacji isrotrych wannt6w m6wi€ a rlotonaq w dniu 24.08.2007f; j.ko
prclesl mjesiony po remiDie. Podslm pnMa art. 180 usr. 3 pt t_ 2 uiast, pzp.

b) oddala !rclesr w c2lgci dotrcz4.ej zpis6w SM !o nod'4*ej i z dij^24.0q.2007r.



W dniu 01.08.2007 Zmawiaj4cy, ws?izlrajqc postFpoRmie w tJy6ic pzetrgu
ni€osrdiczonego na doslawQ pojekbrdw oru nnik6w do noweco cmachD wy&iab ETl,
2mieoil oglovenie o m6wieniu na swojcj slrcni€ i.lemelowej \sN d/r.p!.!da.nl , na
tablicy ogloszn w niejscu publicaie dostcpnym o@ pzeked ogloszenie o m6vieniu
Urzadowi Olicjalnych wsp6lnol Europejskicn.
zgodnie z aft. 180 usl. I o@ us1. 3 pk. 2 ..qobec t€ici oglosenia o zm6wi€nin, czymo<ci
podjeltch prez Zjnawiajqceso w toku posr@owdia oru * pzlTadku aicchdia pzez
zm$jaj4ceso czlmoici, do k6rej jesl obowi{zny na podst wic usra*y, morna mieia
protest do Zamwiaj{ceeo. .. Prolest dolyc,4cy tE6ci osloszeria, a jezeli postelowaie jesr
prowadbne w trbic pzclareu nieogruiczone8o. ralzc dolyc2qcy posrlnoMen SIWZ Mosi
sit w teminic 14 dni od dntu publikeji ogloeenia v Dziemiku Urzedo*ym Unii
Eulop€jskicj lub mnyrflia SIWZ m stmni€ intem€rouej je-li snrda m6wienia
jest r6ma lub paki&a kwoly olE3lone w pzepis&h vyddych m po.lsrawie an. I I ut.
8". Ternino t€go wykonryc. € dotrztml. nie przyt4czyl sia njMiez do DDsepowia
locz4cego sie w ryniku miesienia proteslu do Zmwiaj{eso s .lniD 09.08.200?r.
wobec powyzsreso Zmwiajq!:y na podsrasie an. 180 ust. :l ptt. 2 usla*y PZp pntest
odrz(il jalo miesiony po leminie.

w dniu 24.08.2007. na podstawie a1t. 38 $r.4 ctlwy PZP, zmawiajEcy dokonal
nod,,fikacji spccynt&ji istotnych warunt6w @6wieda zsodnie z kl6q podal. iz badzie

s al4caikn I do SIWZ pk. l, aby projektor mulrinedbln) I losiadal palmeh..ko.tEst
min 2s00il . Poq2szy wek wynika z fal-tu i2, pojekror bedrc zmontowy w
ogomej auli, w duzej odlesloici od ektuu a obseNalozy bedE siedzieli pod r6arm kqlen
s slosu*n do pojeklon. W elu zalemienia obruu dobrej jakodci zmaviajqcy nymaC4
aby proj ektor posiadal konirst 2500: I bqdi wiatszy.
- y zalqcairu I do SM pkl, 3 aby proiektor nultimedialny 3 posiadal slbi,ry nd
300x8o{2100 nn oE wagg nd 2.5 kC. w rrsci nod}dkeji Zmawiaj4cy doko;al juz
n d) q s pfftun! nJ mozl s'e r wetve. po/*J"Ee Zd awd "cemu ra
pruqdroqe Lch moosere w [},rzonJm mieiscd.

w-obq ms^/.Co /smNiaia,) po.uno$il odda 'r pok{ u *.o ooDcacei dDFoq

Od ozstrzychigcia polestu pzysluguje odwolmie. Odwolmie Mosi sie do p@zesa Uzedu
w teminic 5 dni od .lnia do&czenia mzstzygniecia prolestu lub upbw r€miiu
rozslrzygniecia pmtestu,iednocainie pre(euj4c jeso kopia Zmawiaiacenu.
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