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Katowice, 14 września 2009 r.

Centrum Mikroskopii
Ul. Arkuszowa 58
01-934 Warszawa
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO
nr RU/DW/50/09 na „Dostawę mikroskopów”.
Po rozpatrzeniu Państwa protestu z dnia 04.09.2009r, który wpłynął do Zamawiającego
faksem w dniu 04.09.2009r.w oryginale, na piśmie w dniu 07.09.2009r. Zamawiający:
ODRZUCA PROTEST
JAKO WNIESIONY PO TERMINIE .
UZASADNIENIE.
Zgodnie z art. 180 ust.7 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Ustawa z
dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.) Zamawiający ma obowiązek odrzucenia protestu wniesionego po terminie.
Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie
7 dni, od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
W niniejszym postępowaniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.08.2009r. Siedmiodniowy termin na wniesienie
protestu dotyczącego jej zapisów upłynął więc 02.09.2009r. Protest wpłynął do Zamawiającego
04.09.2009r, czyli 2 dni, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
W związku z powyższym, na podstawie art. 180 ust 7 ww ustawy, Zamawiający odrzuca protest
wniesiony po terminie.
Jednakże, po analizie treści protestu, Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie części C – Mikroskop biologiczny – 1 szt. w zakresie pkt. 3 i 6.
W wyniku zmiany, pkt. 3 i 6 przybierają treść:
3. Okular 10 x, szt.2
6. Obiektywy serii PLAN Achromat
- PLAN Achromat 4x N.A.0.10 W.D.30 mm
- PLAN Achromat 10x N.A.0.25 W.D.10,5 mm
- PLAN Achromat 20x N.A.0.40 W.D.1,2 mm
- PLAN Achromat 40x N.A.0.65 W.D. 0,56 mm
POUCZENIE
Zgodnie z art. 184 ust.1a ww ustawy, z uwagi na fakt iż wartość niniejszego postępowania nie
przekracza kwoty 206.000 EURO, od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje.

Zamawiający
Z-ca Kanclerza
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