Sygn. akt: KIO/UZP 835/10

POSTANOWIENIE
z dnia 18 maja 2010 r.

Przewodniczący:

Członkowie:

Agnieszka Trojanowska

Justyna Tomkowska

Paweł Trojan

Protokolant:

Rafał Komoń

Działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wobec cofnięcia w dniu 14 maja
2010 r. odwołania wniesionego przez STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul.
Parzniewska 10 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Skarb Państwa - Dyrektora
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul.
Bohaterów Westerplatte 31 protestu z dnia 16 kwietnia 2010 r.
postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze.
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul.
Parzniewska 10 kwoty 18 000 zł 00 gr. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero
groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) na niniejsze
postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej
Górze.

Przewodniczący:
.................................
Członkowie:
……………………….

………………………..
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 13 maja 2010 r. (wpływ bezpośredni 14.05.2010 r.) przed otwarciem
posiedzenia Izby, STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10
cofnęła odwołanie wniesione w dniu 7 maja 2010 r. (wpływ bezpośredni). Cofnięcie
odwołania zostało podpisane przez rpr. Andrzeja Rybickiego, działającego w oparciu o
pełnomocnictwo z dnia 4 marca 2010r. udzielone przez 2 członków zarządu uprawnionych
do reprezentacji zgodnie z załączonym do odwołania odpisem z KRS.
Uwzględniając powyŜsze Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187
ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) umorzyła postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba postanowiła
zwrócić na rzecz odwołującego się 90% kwoty uiszczonego wpisu.
W oparciu o § 32 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010
roku w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań, ogłoszenie
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wydanego na posiedzeniu niejawnym
następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby,
a informacja o ogłoszeniu podawana jest na stronie internetowej Urzędu. Odpis
postanowienia przesyła się stronom postępowania odwoławczego.

Przewodniczący:
.................................
Członkowie:
……………………….

………………………..
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