Sygn. akt: KIO/UZP 836/10

POSTANOWIENIE
z dnia 19 maja 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza -

w składzie:
Przewodniczący:

Barbara Bettman

Członkowie:

Bogdan Artymowicz
Agnieszka Bartczak-śuraw

Protokolant:

Paweł Nowosielski

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy/po otwarciu rozprawy* pismem z dnia 13 maja
2010 r. odwołania/odwołań* wniesionego/wniesionych* przez STRABAG Sp. z o.o. ul.
Parzniewska 10, 05-800 Pruszków od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. śelazna 59, 00-848
Warszawa 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. ul. Parzniewska 10, 05-800
Pruszków kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego/uiszczonych* wpisu/wpisów*1

3. kosztami postępowania obciąŜa XXX i nakazuje2:
1)

zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 00 zł 00
gr (słownie: XXX) z kwoty wpisu uiszczonego przez XXX,

2)

dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz XXX
stanowiącej XXX,

3)

dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu
Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

Uzasadnienie

Odwołujący – STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, pismem z
dnia 13 maja 2010 r., złoŜonym przed otwarciem posiedzenia Izby, cofnął ze skutkiem
prawnym odwołanie wniesione do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 maja
2010 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
ograniczonego, na zadanie pn. „Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Gorzowa
Wkp. do węzła Międzyrzecz Północ – odcinek 2:od km 0+(-) 500 do km 18+040.” (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej Nr 2008/S 217- 288869 z 7.11.2008 r.).
Wobec powyŜszego, skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1
zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z
późn. zm.), postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie, o czym
orzekł postanowieniem zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy Pzp.
Z uwagi na powyŜsze, stosownie do art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zwrot na rzecz odwołującego 90% kwoty
uiszczonego wpisu, tj. zwrot z tego tytułu kwoty 18 000,00 zł.

2

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………………

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

_________
* niepotrzebne skreślić
1

Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy.

2

Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy.
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