Sygn. akt KIO/UZP 2484/10

POSTANOWIENIE
z dnia 23 listopada 2010r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący :

Agnieszka Trojanowska

Członkowie :

Justyna Tomkowska
Paweł Trojan

Protokolant :

Paulina Zalewska

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 listopada 2010r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Urzędu zamówień Publicznych w dniu 10 listopada
2010 r. przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa z siedzibą w Krakowie, ul.
Mogilska 25 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89

orzeka:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze.
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Drogownictwa z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25 kwoty 18 000 zł 00 gr. (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
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Uzasadnienie

Odwołujący wniósł w dniu 10 listopada 2010r. odwołanie, które cofnął w dniu 17
listopada 2010r. Cofnięcie zostało podpisane przez dwóch członków zarządu odwołującego
upowaŜnionych do łącznej reprezentacji.
Wobec powyŜszego, skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1
zdanie drugie oraz art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej: „Pzp”
postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 189 ust. 2
Pzp nakazując zwrot na rzecz Odwołującego się kwoty 18 000 zł 00 gr, stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. 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 Olsztynie

Przewodniczący:
…………………………………

Członkowie:
………………………………….

………………………………….
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