Warszawa, dnia 1 marca 2013 r.
Budimex S.A.
ul.Stawki40
01-040 Warszawa

Zamawiaj^cy:
UKBISSp. zo.o.
ul. Chrobrego 24/25;
62-200 Gniezno
tel.: +48 (061) 424 58 00
faks:+48 (061) 426 35 67
http://www.urbis.gniezno.pl
e- mail: urbis@urbis.gniezno.pl

Dotyczy: zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Kontrakt nr 2 ,,Projekt i Budowa Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow w msc. Lulkowo" realizowanego w ramach Projektu pn.: ..System
unieszkodliwiania odpadow komunalnych dla gmin objetych Porozumleniem
wraz z budowa. Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie" (nr ref.
zamowienia ZP/JRP/3/2012) - zwanego dalej ,,Postcpowaniem".

PISMOPRZEWODNIE

Dzialajac w imieniu Budimex S.A. z siedzibq w Warszawie w za^czeniu przekazujq kopiq
odwotania wraz z zaiacznikami. Odwotanie zawiera cze>c obje^tq tajemnica.
przedsiebiorstwa (zabezpieczonq w oddzielnej kopercie). Zatem nie moze bye ona
przekazywana innym podmiotom, w tym wykonawcom biorqcym udzial w
postepowaniu.
Informuj^ jednoczesnie, iz w odwotaniu znajduje si^ wniosek o wytqczenie jawnosci
rozprawy w calosci, z uwagi na mozliwosc ujawnienia informacji stanowi^cych
tajemnic^ chronion^ na podstawie ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji [Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.). Ujawnienie informacji
stanowiqcej tajemnic^ przedsiebiorstwa narazi Zamawiajqcego na odpowiedzialnosc za
naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa.

JTP JERZYT. PIER6G
KANCELARIA PRAWNA
Warszawa, dnia 1 marca 2013 r.
Prezes Krajowe) Izby Odwotawczej
ul. Post^pu 17A
02-676 Warszawa
Zamawiajacy:
URBlSSp.zo.o.
ul. Chrobrego 24/25;
62-200 Gniezno
tel.: +48 (061) 424 58 00
faks:+48 (061) 426 35 67
http://www.urbis.gniezno.pl
e- mail: urbis@urbis.gniezno.pl
Odwoiuja.cy:
Budimex S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

reprezentowany przez
radc$ prawnego Agnieszkt? Matusiak
z Kancelarii Prawnej jerzy T, Pier6g
ui. Wspolna 50 lok. 6
00-684 Warszawa
Faks:225989333
Dotyczy: zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Kontrakt nr 2 aProjekt i Budowa Zaktadu Zagospodarowania
Odpaddw w msc. Lulkowo" reallzowanego w ramach Projektu pn.: „System
unieszkodliwiania odpad6w komunalnych dla gmin obj^tych Porozumieniem
wraz z budowa. Zakladu Zagospodarowania Odpad6w w Lulkowie" (nr ref.
zam6wienia ZP/JRP/3/2012) - zwanego dale) ,,Post^powaniem".
Ogloszenie o przedmiotowym zam6wieniu zostalo opublikowane w Dzienniku
Urz^dowym Unii Europejskiej w dniu 4 wrzesnia 2012 r. pod Nr 2012/S 169-279855.
ODWOtANIE
Na podstawie art. 180 ust 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh public/nych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - dale) jako
..ustawa Pzp", dzialajqc w imicniu Budimex S.A. z siedzibq w Warszawie (dale) rowniez
jako ,,Odwofuja.cyM), na podstawie udzielonego mi pehiomocnictwa, ktore przedkladam
w zat^czeniu, wnoszq odwoianie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci
Zamawia)a.cego podie.tei w Poste.powaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.
ul. Wspolna 50 lok. 6
00-684 Warszawa

www.picrog.pl

IcL 22 598 93 00, fax 22 598 93 33
e-mail; kanccUri^Ui picnip.pt

tj. odrzucenia oferty Qdwoluja^cego i wyboru jako najkorzystniejszej oferty ziozonej
przez wykonawce. - Control Process S.A. z siedzibq w Krakowie dale) jako ..Control
Process".
Niniejszym zarzucam Zamawiaja,cemu, iz nie podejmujqc ww. czynnosci, naruszyt
w szczegolnosci nast^pujqce przepisy:
1) art 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwoiujqcego pomimo,
iztresc jego oferty odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunk6w
zamowienia;
2) art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprawienia w ofercie
Odwotujqcego innej omytki polegaj^cej na niezgodnosci oferty z SIWZ,
niepowodujqcej istotnych zmian w tresci oferty;
3) art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez prowadzenie post^powania w sposob
naruszajqcy zasad? zachowania uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcow, co doprowadzic moze do udzielenia zamowienia wykonawcy
wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy Pzp;
z ostroznosci
4) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwoluja_ct'go do
uzupemienia dokumentow w zakresie wskazanym w uzasadnieniu;

W zwiqzku z powyzszymi zarzutami wnosz^ o:
1) uwzgle.dnienie odwo^ania;
2) uniewaznienia czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty;
3) uniewaznienia czynnosci odrzucenia oferty Odwotujqcego i nakazanie
Zamawiaj^cemu przeprowadzenia ponownego badania oraz oceny ofert
Odwolujqcego i w konsekwencji dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Odwotuj^cego, w tym - ewentualnie nakazanie Zamawiaj^cemu poprawienia oferty
Odwolujqcego lub wezwania Odwotuj^cego do uzupelnienia dokumentow.
Interes w uzvskaniu zamowienia
W pierwszej kolejnosci nalezy wskazac, iz w wyniku naruszenla przez Zamawiajacego
wskazanych powyzej przepisow ustawy Pzp interes OdwoJuj^cego w uzyskaniu
zamowienia doznat uszczerbku. Ponadto, Odwotuja.cy moze poniesc szkodq w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepis6w ustawy Pzp.
Na skutek niezgodnych z prawem czynnosci Zamawiajqcego, Odwotuja^cy jako
wykonawca, ktory ztozyi oferte. zgodnq z SIWZ zostal pozbawiony mozliwosci uzyskania

przedmiotowego zamowienia oraz zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. W przypadku uznania przez Krajow^ Izbe, Odwotawcza, (dalej jako ,,KIO")
zasadnosci niniejszego odwolania, a nast^pnie po dokonaniu przez Zamawiajatego
z^danych czynnosci, Odwoluj^cy bqdzie miat mozliwosc uzyskania przedmiotowego
zam6wicnia.
Termin
Gdwolanie zostalo wniesione z zachowaniem ustawowego terminu, gdyz informacje^
o wyborze najkorzystniejszej oferty Odwotuj^cy otrzymal faksem w dniu 20 lutego
2013 r.
UZASADNIENIE

W dniu 4 wrzesnia 2012 roku w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej zostato
opublikowane ogloszenie o zamowieniu dotycza.ce Post^powania [2012/S 169-279855),
Pismem z dnia 20 lutego 2013 r. nr JRP/98/27759/2013 przestanym w tym samym dniu
faksem Zamawiaj^cy poinformowal wykonawcow o wyborze jako najkorzystniejszej
oferty Control Process i odrzuceniu oferty Odwoluja_cego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp - tresc oferty w cz^^ci technicznej nie odpowiada tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia.
Majqc na uwadze powyzszy Stan faktyczny, stwierdzit nalezy, iz Zamawiajqcy
bezpodstawnie dokonal czynnosci odrzucenia oferty Odwoluja.cego, z uwagi na fakt,
iz Odwotujqcy w zlozonej ofercie zaoferowal wykonanie przedmiotu zamowienia w
pefni zgodnie z wymaganiami Zamawiajqcego opisanymi w SIWZ.
Odwotujqcy przedtozyl wraz z oferta, zgodnie z wymogiem Zamawiaj^cego okreslonym
w pkt 14.3 pkt 1 lit. j) SIWZ, ofertQ technicznq oswiadczaja.c jcdnoczesnie, ze wszystkie
wymagania okreslone w PFU [Programie Funkcjonalno - Uzytkowym) zostanq
spetnione.
Z uwagi na fakt, iz cz^sc techniczna oferty zostala obje,ta tajemnic^
przedsie.biorstwa, Odwoluj^cy dalszq cze,^c uzasadnienia rowniez obejmuje
tajemnicq przedsi^blorstwa. Dodatkowo majac na uwadze powyzsze zastrzezenie
Odwotujqcy sktada wniosek na podstawie art 189 ust 6 ustawy Pzp o wyt^czenie
jawnosci rozprawy w calosci, z uwagi na moillwo&c ujawnlenia informacji
stanowi^cych tajemnic^ chronionq na podstawie ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn.
zm.).

1.
2.
J.

Pelnvmocnictwo dla podpisujqcego odwoianie wraz z dowodem opfaty skarbowej
Odpis KRS Budimex 5.A.
Dowod uiszczenia wpisu od odwoiania

4.
5.
6.

Dowod przesiania kopii odwotania Zamawiajqcemll.
Kopio ptsma - informacfa o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z adnotacja o terminie
otrzymania przez Odwolu}qcego(TA}EMNICA PRZEDSIQBIORSTWA)
Uzasadnienie szczegotowe (TAJEMNICA PRZEDSIQBIORSTWA)

RADCA PRAWNY
a Mttttisiii
\\A-743 1 -

w imieniu Odwotujqcego

Budimex SA
ul. Stawki 40

oo
fax (48) li 623 60 01

, dnia 26.02.2013r.

PEtNOMOCNICTWO

Budimex SA z siedziba, w Warszawie, przy ul, Stawtd 40, ninieiszym upowaznia

radCQ prawnego Agnieszke. Matusiak
z Kancelarii Prawnej Jerry T.PIerog
z/s w Warszawie (00-684), ul. Wspolna 50 lok.6

do reprezentowania
Budimex S.A., 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40,

w zakresie wnoszenia w imieniu Budimex S.A. Srodkow odwolawczych w poste.powaniu
przetargowym przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieii publicznych,
tekst jedn. Dz, U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z pozn. zm., tj. w szczegolnosci do skladania odwoten
do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, do reprezentowania BUDIMEX S.A. przed Krajowa. Izba.
Odwotewcza. oraz do skfadania wszelkich oswiadczen przed Krajowa. Izba. Odwolawaa. i Prezesem
KIO i UZP, w sprawie poste.powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazw^:
Kontrakt nr 2 ,,Projekt i Budowa Zakladu Zagospodarowania Odpad6w w msc. Lulkowo",
ZP/JRP/3/2012.

Niniejsze pelnomocnictwo upowaznia do udzielania dalszych pelnomocnictw.

www.budimex.pl

£BankPekao
Przelew krajowy
transakcja ztozona poprzez system bankowosci internetowej PekaoBIZNES

Szczegoty zlecenia
Typ zlecenia

Przelew kra]owy

Numer zlecenia

Informacje o akcjach pracownikow
Wprowadzone przez

Beaia Kopctrtska

28.02.2013 11:20:12

Dane zleceniodawcy
Rachunek zleceniodawcy

02 1240 1037 1111 001004804344

Nazwa zleceniodawcy

BUDIMEX SA

Adres zleceniodawcy

STAWKI 40
01-040 WARSZAWA

Dane kontrahenta
Rachunek kontrahenta

18 1030 1506 0000 0005 5002 3113

Nazwa kontrahenta

DZIELNICA MOKOTOW M ST WARSZAWY

Adres kontrahenla

17.00 PLN

Tryb realtiacji

28.02.2013

Szczeg6)y pJatnotcl

Dane zlecenia
Kwota
Ztecona data wykonania

D3ta wystawienla dokumentu:

28.02.2013

zwykty
OPL SKARB OD PELNOM DO WYST PRZtO KIO
URB1S SP. Z O.O. ZP/JRP/3/2012 R.PR.
AGNIESZKA MATUS1AK

11:22

Moc prawrta dokumentu zostaje nadana poprzez przystawlenle stempla bankowego.
Wydruk z systemu bankowoicl internetow«] PekaoBIZNES2*'
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QtBankPekao
Przelew krajowy

transakcja ztozona poprzez system bankowosci internetowej PekaoBIZNES 24

Szczegoty zlecenia
Typ zlecenia

Przelew krajowy

Numer zlecenia

null

Dane zleceniodawcy
Rachunek zleceniodawcy

02 1240 1037 Jill 0010 0480 4344
BUDIMEX SA

Mres Tlccenlodawcy

STAWKI AQ
01-040 WARS2AWA

Dane kontrahenta
Rachunek kontr»henta

60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Naiwa kontrahenta

URZAD ZAMOWIEN PUBUCZNYCH

Adrcs kontrahenta

Kwota

20 000,00 PLN

Tryb reallzac]!

Ztecona data wykonania

28.02.2013

Szczegdly platnoicl

Dane zlecenia

Data wysUwlenla <Jokumertu:

28.02.2013

zwykly
WPIS OD OOWOLANIA W POST URB1S SP. Z O,O.
PROJEKT I BUDOWA ZZO LULKOWOZP/JRP/3/2012

10:54

Moo prawna dokumentu zostaje nadana poprztz przystawlente stempla bankowego.
Wydrukz systemu bankowotcl internet owe] fekaoaiZNES2**'

