Sygn. akt: KIO/1166/10
POSTANOWIENIE
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący:

Małgorzata Stręciwilk

Protokolant:

Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 29 czerwca 2010 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 czerwca 2010 r.
przez EGIS Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa w postępowaniu
prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,
ul. Roosvelta 9, 90-056 Łódź

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, tj. Konsorcjum firm w składzie: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański
& Haładaj Sp.j. (Lider Konsorcjum) i Tebodin SAP – Projekt Sp. z o.o. (Konsorcjant)
z siedzibą dla Lidera Konsorcjum: ul. Wodna 47, 90-046 Łódź, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz EGIS Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje

skarga

za

pośrednictwem

Prezesa

Krajowej

Izby

do Sądu Okręgowego w Łodzi.
Przewodniczący:
………………………………

Odwoławczej
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w
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(dalej: „Zamawiający”) prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zarządzanie kontraktem „Budowa obwodnicy
miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis (łącznik) i S14
na odcinku Ksawerów Dobroń" w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”. Postępowanie
to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2010 r. 113, poz. 759), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z dnia 20 marca 2010 r., pod nr: 2010/S 56-083491.
W postępowaniu tym wykonawca EGIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Odwołujący”) w dniu 11 czerwca 2010 r. złoŜył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, którego kopia została przekazana Zamawiającemu w tej samej dacie.
Do tego postępowania odwoławczego pismem z dnia 17 czerwca 2010 r.,
po doręczeniu przez Zamawiającego kopii odwołania w dniu 14 czerwca 2010 r. swoje
przystąpienie złoŜyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, tj. Konsorcjum firm w składzie: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański
& Haładaj Sp.j. (Lider Konsorcjum) i Tebodin SAP – Projekt Sp. z o.o. (Konsorcjant)
z siedzibą dla Lidera Konsorcjum w Łodzi.
Wobec cofnięcia pismem z dnia 28 czerwca 2010 r., złoŜonym do Prezesa Izby w tym
samym dniu, Izba - działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759) - postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.
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art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:
………………………………
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