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ROZSTRZYGNIĘCIE   PROTESTU 
 

W związku z protestem złoŜonym przez Państwa w dniu  31.12.2008 r. Zamawiający: Politechnika 
Gdańska na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych zwanej dalej „Ustawą” (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
informuje, Ŝe protest został odrzucony na podstawie art. 180 ust. 7 Ustawy ze względu na fakt, Ŝe 
wniesiono go po terminie.  
 

Uzasadnienie  
 
Zamawiający w dniu 22.12.2008 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  
nr 374967, na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.  

W dniu 31.12.2008 r. do Zamawiającego wpłynął protest Przedsiębiorstwa Wodno-Technicznego 
„UNI-DIVERS” Sp. z o.o.  

Protestujący wnosi o: uwzględnienie protestu oraz zmianę warunku zawartego w rodz. III pkt 3 
polegającą na uśrednieniu kwoty przychodu netto za ostatni rok obrotowy w stosunku do 
wymaganego doświadczenia potencjalnego wykonawcy, tj. robót ogólnobudowlanych na łączną 
kwotę min. 1.000.000,- zł w okresie ostatnich 5 lat. 

Zamawiający zamieścił niezwłocznie na stronie internetowej, na której jest udostępniona 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia kopię wniesionego protestu, wzywając Wykonawców 
do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

 

 

 



Zgodnie z art. 180 ust 3 Ustawy, termin na wniesienie protestu dotyczącego postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych i jest terminem zawitym.  

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny zwaną dalej 
„k.c.” (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej (art. 14 
Ustawy). Zatem sposób liczenia siedmiodniowego terminu, tak jak i innych terminów określonych 
w przepisach Ustawy, jest zgodny ze sposobem ich liczenia wynikającym z przepisów art. 111 § 1 i 
2 oraz 115 k.c.  

Termin do wniesienia protestu na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
rozpoczął bieg następnego dnia od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
tj. 23.12.2008 r. a zakończył się z upływem ostatniego dnia - 29.12.2008 r.  

Zamawiający nie kwestionuje faktu, iŜ dni 25 i 26 grudnia są dniami ustawowo wolnymi od pracy 
jednakŜe nie kończą terminu do wykonania czynności (wniesienia protestu na postanowienia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Zgodnie z art. 115 k.c. jedynie gdy koniec terminu 
do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa 
dnia następnego. 

W związku z powyŜszym na podstawie art. 180 ust. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie. 

Od niniejszego odrzucenia protestu przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia 
protestu.                        
O wniesieniu odwołania naleŜy poinformować Zamawiającego. 
 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potwierdzamy otrzymanie rozstrzygnięcia protestu z dnia 31.12.2008 r.  

w dniu ..................................................... 
                                                          ......................................  ...................................... 
             (pieczęć firmowa)  (pieczęć imienna i podpis) 

 
Prosimy o odesłanie niniejszego pisma z potwierdzeniem – faksem na numer: (0-58) 347 21 41. 
 


