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Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Postanowienie
w sprawie rozstrzygnięcia protestu z dnia 11.07.2007 r.
Na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) po rozpatrzeniu protestu z dnia
11.07.2007 r. wniesionego przez „Mentor” S.A., Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń
wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV
74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz
integracji zawodowej i społecznej: „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2
Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz
„Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, Zamawiający
postanawia uwzględnić protest w całości.

UZASADNIENIE
Zgodnie z zapisami zawartymi w Poradniku Dla Beneficjentów Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich wydanego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego (wersja z lutego 2007 r.) w ROZDZIAŁ V „KONTROLA I AUDYT” wybór
audytora należy do beneficjenta, który powinien zapewnić odpowiednią jakość audytu
poprzez zlecenie przedmiotowej usługi podmiotom zatrudniającym osoby o odpowiednich
umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu oraz wiedzy z zakresu
funkcjonowania funduszy strukturalnych. Zamawiający zastosował się do zapisów
zawartych w poradniku z należytą starannością. Jednakże ujęcie przez Zamawiającego
w treści „OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU” z dnia 06.07.2007 r. zamieszczonego poprzez
portal UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego
oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I „INSTRUKCJA
DLA WYKONAWCÓW” pkt. 5 „5. Warunki, których spełnienie wymagane jest od
Wykonawców” katalogu podmiotów posiadających odpowiednie umiejętności w zakresie
przeprowadzania audytów w odrębnych pozycjach (bez bardziej szczegółowego wyjaśnienia
w dalszej treści ogłoszenie i specyfikacji) spowodowało, że Wykonawca wyciągnął takie
wnioski jakie zostały przedstawione w proteście z dnia 11.07.2007 r.
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Z uwagi na fakt, że sporne zapisy dotyczą warunków udziału w postępowaniu i zgodnie
z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich
spełniania, Zamawiający uwzględnia zarzuty przytoczone w proteście uwzględniając go
w całości oraz informuje, że nie ma możliwości powtórzenia oprotestowanej czynności.

Mając na uwadze powyższe protest należało rozpatrzyć jak na wstępie.

POUCZENIE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących
odwołań.

Prosimy o potwierdzenie faksem otrzymania niniejszego pisma na podstawie art. 27 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem,
/-/
Jerzy Bartinicki

Sporz:
Dariusz Jankowski (PUP Kwidzyn)
Kwidzyn, dnia 16 lipca 2007 r.
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wiadomości (rozdzielnik):
Audit Consulting "Pająk i Partnerzy", ul. Marii Konopnickiej 13, 64-920 Piła.
Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o., ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice.
Kancelaria Audytorska „Gaspard” Sp. z o.o., Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.
„Mentor” S.A., Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń.
Divina Polonia sp. j., ul. Powolnego 10/17, 45-076 Opole.
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