Akademia Sztuk Pięknychw Katowicach
Raciborska37
4o-ol4 Katowice
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TAWIADOMIENIE
o wptynięciuProtestu
Szanowni Paristwo,
w zwiqzku z wPtynięciem W dniu 2olo.o2.ll protestu, dotyczqcego postępowania
prowadzonegona podstawie przepisÓw ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 roku Prawo
ZamÓwie Pub|icznych(Dz. U. z zoo7 r. N r 223,poz.l655, z poźn,zm.) w trybie przetargu
przetarg nieograniczony, na:
Wykonanie dokumentacji projektowej d!a zadania,,Budowa
miądzy uIicami
Raciborskq a Koszarową w Katowicach budynku dydaktycznego-badawczego
ikulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form
przestrzennych",
jest następująca:
uprzejmieParistwainformujemy,iŻ jegotreść
Protestdotyczyogtoszeniai treścispecyfikacjiistotnychWarunkÓwzamÓwienia w zakresie,
W jakim Zamawiajqcy ustaIit kryteria wyboru najkorzystniejszejoferty
zdaniem
_ naruszajqceart.z
Protestujqcego
Prawa
zamÓwie'i
Pkt.5
Pub|icznych.
Protestujący
wnosi o uniewaznienie
postępowania,
na podstawieart.93 ust.l
Jednocześnie
pkt z W zW.z art.r46 ust. l pkt 6 ustawy- PrawozamÓwieripublicznych.
Zgodnie z art. l8l ust.3 ustawy w załqczeniuprzekazujemy i zamieszczamy na stronie
internetowej Zamawiającego kopię wniesionego protestu, j"dnocześniewzywajqc
Paristwado wzięcia udziałuw postępowaniutoczqcymsię W Wynikuwniesieniaprotestu.
Proslmy o pisemne zglaszanie swojego udziałuW w/w postępowaniu wedtug zasad
okreś|onych
w art.l8r ust.5ustawy.

Zamawiaiqcy
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Katowice,
dnia29 styczen2010r.

Skaźący:

Sląska okręgowa |zbaArchitektow
ul. 3 Maja11
40- 096 Katowice

Zamawiający:

AkademiaSztuk Pięknych
ul. Raciborska37
40 - 074 Katowice

dot.: zamÓwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
usługi ,, Budowa między ulicami Raciborskq a Koszarowq W Katowicach
budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem
terenu na otwarty park form przestrzennych".

PROTEST

Kierując się interesem pub|lcznym,mając na uwadze ochronę tadu
przestrzennego
oraz intereszawodowyśrodowiska
w głębokim
architektow,
działając
przekonaniuo tym, Że postępowanieprzetargoweobarczone jest wadą, na
podstawieart.179 ust.2 w zw. z art.180 ust,1 w zw. z art.2 pkt5 w zw. z art.93
ust. 1 pkt 7 w zw. z art.146 ust. 1 pkt6 ustawyz dnla 29 stycznia2004 roku- Prawo
zamowie pub|icznych(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z poŹn. zm.) wnosimy protest
dotyczącyogłoszeniai treŚci specyfikacjiistotnychwarunkowzamÓwienia na Ww.
zadanie w zakresie,w jakim zamawiający ustaIiłkryteriawyborunajkorzystniejszej
oferty.naruszająceart.2 pkt5 - Prawazamowienpublicznych.
JednoczeŚnie wnosimy o uniewaznieniepostępowaniao udzielenie
zamowieniapublicznego,na podstawieart.93 ust.1 pkt7 w zw. z art.146 ust.1
pkt6 ustawy- Prawo zamowien pub|icznych,gdyi postępowanieobarczonejest
wadąuniemozliwiającązawarcie
waznejumowyw sprawiezamÓwieniapub|icznego.

UZASADNIENIE
Na podstawiear1.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamÓwien pubIicznychza najkorzystniejsząofertę W przypadku zamÓwien
pub|icznych
w zakresiedziała|noŚci
twÓrczej|ub naukowej,ktorychprzedmiotunie
możnaz gÓry opisacw sposÓb jednoznacznyi wyczerpującyna|eŻyrozumiecofertę,
ktÓra przedstawianajkorzystniejszy
bi|ansceny i innychkryteriÓwodnoszącychsię
publicznego.
do przedmiotu
zamowienia
zamÓwieniapub|icznegow postaci
Z uwagina okolicznoŚĆ
, iŻprzedmiotniniejszego
wykonania dokumentacji ,,Btldowamiędzy ulicami Raciborskqa Koszarowq W
Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z
zagospodarowaniemterenu na otwartypark form pnestrzennych"nosi znamiona
działalności
twÓrczej ( por. art.1 ust. W zw. zust. 2 pkt.6 ustawyz dnia 4 lutego
1994 roku o prawleautorsklmi prawach pokrewnych(Dz.U.z 2000 roku,Nr 80,
poz.904 z poin. zm.), ktorej przedmiotunie można z gÓry opisac W sposÓb
jednoznacznyi wyczerpujący,uznać na|eŻy,
Że przyjęcie ceny jako jedynego
naruszaten przepis.
kryteriumocenyofert przez zamawiającego
postępowania
Z ko|ei,przeprowadzenie
o udzieleniazamÓwieniapub|icznego
W oparciu o kryteriawyboru najkorzystniejszej
oferty niezgodnez bezwzg|ędnie
obowiązującymiprzepisami ustawy Prawo zamÓwien pub|icznychspowoduje
niewainośctego postępowaniana podstawieart.93 ust. 1 pkt 7 W zW. z art.146
ust.1 pkt6 ustawy- PrawozamÓwienpub|icznych.
odpowiedzina temat,
W opiniiSLOIA rangaproblemuwymagaprofesjonalnej
na tworcze prace projektowe
w formle ogłoszeniakonkursu architektonicznego
dającegomoŻ|iwośc
m.in.:
. otrzymaniawie|urÓznorodnychrozwiązanprojektowych
- pozyskanlauznanycharchitektow
- dostępu do fachowychi miarodajnych
opinii o rozwiązaniachprojektowych,ktore
v,tyraŻa
sąd konkursowy
. wymiernychoszczędności
we wstępnejfazie inwestowaniapoprzezwybornajodpowiedniejszego wariantu spoŚrÓd kilku roat,tiązan
- rekIamę zamawiającego
oraz promocjęprzedsięwzięciaobjętegokonkursem
Z uwagina powyzszeoko|iczności
ządaniaprotestu,jako zasadne,pod|egają
uwzg!ędnieniu.
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Zastępca Pzewodniczą@go ŚĘskiej
okręgowej Rady lzby ArchitektÓw
AleksanderSkupin,architekt
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Ska|bnik Śląskiej
okręgowej tdy lzby ArchitektÓw
Danuta f,redowicz,architekt
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