
UCHWAŁA NR LVII/1193/10  

RADY MIASTA KATOWICE  

z dnia 26 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skargi konsorcjum firm ELTRANS Instalacje Spółka z o.o. oraz Spółdzielni Pracy 

„INWESTPROJEKT – KATOWICE” na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Katowicach dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Uznać  Radę  Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi konsorcjum firm ELTRANS

Instalacje Spółka z o.o. oraz Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT – KATOWICE”  z dnia 3 marca 2010r. na

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach dotyczące postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektu Spodek w zakresie:

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji przeciwpożarowej, wymiennikowni dla centralnego

ogrzewania i ciepłej wody i instalacji wodno – kanalizacyjnej”.  

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej

uchwały.  

§ 3. Zobowiązać  Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia

skargi.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Pismem z dnia 3 marca 2010r. konsorcjum firm ELTRANS Instalacje Spółka z o.o. oraz Spółdzielnia Pracy

„INWESTPROJEKT – KATOWICE” złożyły skargę na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Katowicach dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie

i wykonanie modernizacji obiektu Spodek w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji

przeciwpożarowej, wymiennikowni dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody i instalacji wodno – kanalizacyjnej”.

W szczególności skarżący zarzucili niewłaściwe gospodarowanie środkami publicznymi w trakcie organizacji

i przeprowadzania ww. przetargu.  

W tym miejscu należy stwierdzić, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z

2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) konsorcjum firm przysługiwały środki ochrony prawnej w postaci protestu na

czynności zamawiającego, odwołania od rozstrzygnięcia protestu i ostatecznie skargi do sądu. Wykonawca

niezadowolony z wyniku postępowania (odrzucenia jego oferty) złożył co prawda protest w dniu 11 lutego 2010r. (w

dniu 22 lutego 2010r. otrzymał jego rozstrzygnięcie polegające na oddaleniu protestu) to jednakże w dalszej kolejności

nie złożył  odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Nie wykorzystał zatem wszystkich możliwych wymienionych

wyżej środków zaskarżenia.  

W chwili obecnej zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych konsorcjum firm może zwrócić się do

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli wymienionego zamówienia publicznego.  

Z powyższych względów Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice  

 

Jerzy Forajter 
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