
Sygn. akt: KIO 465/13

POSTANOWIENIE

zdnia21 marca2013 r. trctBis sp.

Krajowa Izba Odwolawcza - w skladzie:

Przewodnicz^cy: Marek Kolesnikow

Emil Kawa

Piotr Koztowski

Protokolant: Paulina Nowicka

wobec cofni^cia 19 marca 2013 r. przed otwarciem rozprawy odwotania wniesionego do

Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej 2 marca 2013 r. przez wykonawc? CONTROL

PROCESS SA z siedzibq w Krakowie, ul. Obroncow Modlina 16, 30-733 Krakow w

post^powaniu prowadzonym przez zamawiaja_cego URBIS Sp. z o.o. z siedzibq w

Gnieznie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno

postanawia:

1. Umorzyc postepowanie odwolawcze.

2. Nakazac zwrot z rachunku bankowego Urzfdu Zamowieh Publicznych na rzecz

wykonawcy CONTROL PROCESS SA z siedzibq w Krakowie, ul. Obroncow Modlina

16, 30-733 Krakow kwoty 18 000 zt 00 gr (slownie: osiemnascie tysiecy zfotych zero

groszy), stanowia^cej 90% uiszczonego wpisu.

3. Kosztami postepowania obci^zyc wykonawc? CONTROL PROCESS SA z siedziba^ w

Krakowie, ul. Obroncow Modlina 16, 30-733 Krakow i zaliczyc w poczet kosztow

poste_powania odwofawczego kwot? 2 000 zl 00 gr (stownie: dwa tysiace piecset zfotych

zero groszy) uiszczona, przez wykonawcy CONTROL PROCESS SA z siedzibei w

Krakowie, ul. Obroncow Modlina 16, 30-733 Krakow tytutem wpisu od odwoJania.



Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh

publicznych (t.j. Dz. U, z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni

od dnia jego dore_czenia - przystuguje skarga za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwotawczej do Sajdu Okr^gowego w Poznaniu

Przevwpdnicza^cy:

X*
liu J*

Zazoi
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U z a s a d n i e n i e

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182,

poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr

240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769), zwanej dalej w skrocie »Pzp«.

Izba ustalita, ze 2 marca 2011 r. wykonawca CONTROL PROCESS SA z siedziba. w

Krakowie, ul. Obroricow Modlina 16, 30-733 Krakow ztozyt odwoJanie w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego, ktorego przedmiotem jest »Kontrakt nr 2 ,,Projekt i

Budowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w miejscowosci Lulkowo"«.

Odwoluja^cy, na posiedzeniu z udziatem stron, przed otwarciem rozprawy ustnie do

protokoHj cofnaj odwoJanie.

Wobec ustalenia, ze odwotuja^cy wycofal skutecznie odwofanie, Izba stwierdzita, ze

zachodza^ przestanki umozliwiaja^ce umorzenie postepowania, zgodnie z unormowaniem art.

187ust. 8Pzp.

Orzekajcic o kosztach postepowania odwotawczego Izba uwzglednifa, ze cofni^cie

odwotania nastapito przed otwarciem rozprawy i w zwi^zku z tym z mocy przepisu art. 187

ust. 8 zdanie drugie Pzp odwofuja^cemu zwraca si? 90% wpisu uiszczonego przez

odwohjja^cego na rachunek Urz^du Zamowien Publicznych, czyli wycofuja^cemu odwotanie

zwraca si? 18 000 zt (sJownie osiemnascie tysiecy zf).


