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ZAWIADOMIENIE O 
 
- Wniesieniu informacji, o której mowa w Art. 181. ust. 1 PZP 
- Powtórzeniu czynności. 
 
 
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pom.  jako zamawiający 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prace projektowe w trybie 
zapytania o cenę w dniu 11.01.2012 r. zostało wniesione pismo zatytułowane protest , 
które zamawiający ocenił jako  informację Wykonawcy , o której mowa w art. 181 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez oferenta – Zakład Usług Inwestycyjnych 
Zbigniew Maciejewski ul. Żeromskiego 16/29 64-800 Chodzież. 
Treść informacji w załączeniu. 
          Z uwagi na fakt, że w obecnym stanie prawnym nie istnieje środek zaskarżenia  
w postaci protestu a pismo zostało wniesione przed upływem terminu do odwołania 
Zamawiający zdecydował potraktować to pismo jako zawiadomienie Wykonawcy  
 o niezgodnej z przepisami ustawy czynności –odrzucenia jego oferty -  w rozumieniu art. 
181 ust1 Prawa Zamówień Publicznych .Na podstawie bowiem przywołanego  przepisu 
Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
 
       Po ponownej ocenie dokumentacji przetargowej Zamawiający uznał zasadność zarzutu 
Wykonawcy w przekazanym piśmie i działając na podstawie art. 181 ust. 2 Prawa 
Zamówień Publicznych  Zamawiający stwierdził , że konieczne jest   dokonanie  ponownej 
oceny wszystkich ofert, gdyż należało przyjąć ,iż skarżący Wykonawca z uwagi na terminy 
otwarcia ofert w treści ogłoszenia jak i SIWZ miał prawo uznać , że złożył ofertę w 
terminie w niej oznaczonym tj. w dniu 4.01.2012. Oferta tego Wykonawcy bowiem została 
bezspornie złożona w dniu 4.01.2012. w siedzibie Zamawiającego.  
 Zamawiający tym samym uznał za zasadne powtórzyć  czynność otwarcia i oceny ofert 
łącznie z  ofertą skarżącego Wykonawcy  w tym postępowaniu . 
 
O wynikach powtórzenia czynności oceny ofert w tym i oferty skarżącego Wykonawcy  
wszyscy biorący udział w postępowaniu oferenci zostaną poinformowani. 

 
 
 

 
 


