Sygn. akt: UZP/ZO/0-1183/05

POSTANOWIENIE
Zespołu Arbitrów z dnia 3 czerwca 2005 r.
o umorzeniu postępowania

Zespół Arbitrów w składzie:
Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Leszek Pietrzak
Arbitrzy: Kazimierz Piotr Orzeł
Maciej Zimny
Protokolant Magdalena Pazura

Wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 03.06.2005 r. odwołania wniesionego przez
Konsorcjum: Skanska S. A. i Baltom Sp. z o.o. , Poznań, ul.Bystra 7
od oddalenia przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a

protestu z dnia 11 maja 2005 r.
postanawia:
1. Umarza postępowanie.

2. Nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku środków specjalnych na rzecz
Konsorcjum: Skanska S. A. i Baltom Sp. z o.o. , Poznań ul.Bystra 7
kwoty 2 337 zł 00 gr
(słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych zero groszy),
stanowiącej połowę uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz xxx
koszty postępowania w kwocie 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)1.
3. Kosztami postępowania obciąża xxx
i nakazuje2:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)
z kwoty wpisu uiszczonego przez xxx
2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)
przez xxx na rzecz xxx
3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)
przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych
UZP
4) dokonać zwrotu kwoty 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)
z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz xxx.
4. Uzasadnienie
Zespół Arbitrów na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) postanowił umorzyć postępowanie, w
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związku z cofnięciem odwołania w dniu 03.06.2005r. przez Odwołującego Konsorcjum: Skanska
S. A. i Baltom Sp. z o.o. Poznań, ul.Bystra. Ponieważ cofnięcie odwołania nastąpiło przed
otwarciem rozprawy Zespół Arbitrów postanowił o zwrocie Odwołującemu się połowy kosztów
wpisu na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zespół Arbitrów nie uwzględnił kosztów z tytułu zastępstwa prawnego przed Zespołem
Arbitrów albowiem nie doszło do merytorycznego rozpoznania sprawy.
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Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu
Okręgowego w ...............................................3

Przewodniczący Zespołu Arbitrów: ...................................................................
Arbitrzy: ...................................................................
...................................................................

1

Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy
Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy
3
Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r.
2
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