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Kraków, dn. 17.12.2009r. 

 

Protestujący 

Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe  „Intelligent Systems” 

30-898 Kraków, ul. Wojciecha z Brudzewa 14 

Pracownia Projektowa, ul. Ściegiennego 70/102, 30-809 Kraków 

 

Zamawiający 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” 

31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30 

 

PROTEST 

Opierając się na art. 179 i 180 ust. 1,2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 

U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP wnosimy protest w postępowaniu 

przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego: na wykonanie audytów energetycznych oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej ogł. BZP nr 

236311 z 2009 z dnia 8.12.2009r.  

Protest dotyczy niezgodnego z prawem i niekorzystnego dla protestującego ustalenia rozdziału VIII 

str. 7punkt nr 1 akapit 3 pt. warunki udziału w postępowaniu – akapit  o treści „ przedstawienie 

zaświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego o pozytywnej weryfikacji co najmniej 20 ( 

dwudziestu) audytów energetycznych. 

Zamawiającemu zarzucamy naruszenie przepisów art. 29 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 cyt. ustawy 

poprzez bezprawne ograniczenie rozwiązań równoważnych. 

 

UZASADNIENIE 

1. Zamawiający we wcześniejszych dwóch akapitach nr 1 i 2 określił wymagania dla audytów 

oraz charakterystyk energetycznych.  Tymczasem akapit trzeci jest nie równoważny z 

zakresem jednocześnie  przedmiotem zamówienia.  Bowiem wymusza tylko jeden podmiot 

gospodarczy tj. Bank Gospodarstwa Krajowego , który ma przedstawić nieokreślone bliżej 

zaświadczenia . Zamawiający tym samym nie dopuszcza możliwości zastosowania rozwiązań 

równoważnych. 

2. Zamawiającemu zarzucamy  naruszenie art. 7 ust.1 ustawy z dn. 29.01.2004r PZP poprzez nie 

równe traktowanie oferentów.  
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Należy przy tym stwierdzić, że zamawiający w akapicie nr 3 zaprzecza akapitowi nr 1,2, 

bowiem sugeruje i dopuszcza dowolność w audytach energetycznych małych obiektów typu 

domki jednorodzinne , nawet mieszkania lub budynki gospodarcze. To jest  niezgodne z 

przedmiotem zamówienia ze względu jw. 

 

WNIOSEK 

 

Wnioskuję o wykreślenie akapitu nr 3 z rozdziału VIII pkt. 1 . str. 7 

 

Wobec powyższego Biuro Inżynieryjno -Wdrożeniowe „ Intelligent Systems” wnosi o poprawienie 

oczywistej pomyłki w SWIZ i dokonanie stosownego wykreślenia z warunków udziału w 

postępowaniu akapitu o treści: 

„przedstawienie zaświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego o pozytywnej weryfikacji co 

najmniej 20 ( dwudziestu) audytów energetycznych”. 

 

Wskazując na powyższe wyjaśnienie wnoszę o uznanie protestu jw. 

 

Protest został wniesiony na 2 ponumerowanych stronach i wysłany faxem na nr 012 429 17 93 oraz 

mailem w dn. 17.12.2009r. i wysłany Poczta Polską . 

 

Biorąc pod uwagę przedstawione  wyjaśnienia oraz PZP protest zasługuje na uznanie.   

 

 

                                          Z poważaniem,  

 

                                            Wiesław Jędrzejczyk 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


