
Sygn. akt UZP/ZO/0-243/05 
 

WYROK  
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 16 lutego 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogdan Muzyczuk 

Arbitrzy: Paweł Bednarz 

 Wojciech Balcerzak 

Protokolant Rafał Oksiński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.02.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Konsrocjum: ComputerLand S.A.  Warszawa, Al. Jerozolimskie 180, Geomar S.A.   

Szczecin, ul. Monte Cassino 18a  i  Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.   Szczecin, ul. Tartaczna 9 

od oddalenia przez zamawiającego Ministerstwo Środowiska - Departament Geologii i 

Koncesjii Geologicznych   Warszawa, ul. Wawelska 52/54 

protestu z dnia 20 stycznia 2005 r. 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert z 

udziałem oferty Odwołującego. 
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2. Kosztami postępowania obciąża Ministerstwo Środowiska - Departament Geologii i 

Koncesjii Geologicznych   Warszawa, ul. Wawelska 52/54 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 645 zł 59 gr 

(słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsrocjum: ComputerLand S.A.  Warszawa, Al. 

Jerozolimskie 180, Geomar S.A.   Szczecin, ul. Monte Cassino 18a  i  Geoprojekt 

Szczecin Sp. z o.o.   Szczecin, ul. Tartaczna 9 

2) dokonać wpłaty kwoty 7 305 zł 59 gr  

(słownie: siedem tysięcy trzysta pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

przez Ministerstwo Środowiska - Departament Geologii i Koncesjii Geologicznych   

Warszawa, ul. Wawelska 52/54 na rzecz Konsrocjum: ComputerLand S.A.  

Warszawa, Al. Jerozolimskie 180, Geomar S.A.   Szczecin, ul. Monte Cassino 18a  i  

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.   Szczecin, ul. Tartaczna 9 

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 2 467 zł 41 gr  

(słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden 

groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsrocjum: 

ComputerLand S.A.  Warszawa, Al. Jerozolimskie 180, Geomar S.A.   Szczecin, ul. 

Monte Cassino 18a  i  Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.   Szczecin, ul. Tartaczna 9. 

3. Uzasadnienie
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W dniu 31.01.2005r. Spółka Akcyjna ComputerLand w Warszawie działając w imieniu 

własnym oraz Konsorcjum utworzonego przez ComputerLand S.A., Geomar S.A. w Szczecinie i 

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie odwołała się od braku rozstrzygnięcia protestu przez 

Zamawiającego tj. Ministerstwo Środowiska – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych 

wnosząc o: 

1. unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania, 

2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

3. nakazanie Zamawiającemu powtórnego zbadania i oceny ofert z uwzględnieniem 

oferty Odwołującego 

ewentualnie 

4. unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych.  

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w tym: oryginalnej 

dokumentacji postępowania, ofert wykonawców, wyjaśnień uczestników postępowania 

odwoławczego, Zespół Arbitrów ustalił następujący stan faktyczny: 

Ministerstwo Środowiska – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych prowadzi 

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Bazę danych geologiczno – inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno – 

inżynierskiego aglomeracji wrocławskiej”, a jego uczestnikiem jest m. in. Konsorcjum utworzone 

przez ComputerLand S.A. w Warszawie, Geomar S.A. w Szczecinie i Geoprojekt Szczecin Sp. z 

o.o. w Szczecinie.  

W dniu 13 stycznia 2005r. Zamawiający poinformował, że „oferta Konsorcjum została 

wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z powodu 

nie wykazania się doświadczeniem przedstawionym w załączniku do SIWZ nr 4 w postaci 

wykonanej w ostatnich trzech latach przynajmniej jednego opracowania geologiczno – 
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inżynierskiego wraz z bazą danych. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą”. 

Działający w imieniu Konsorcjum ComputerLand S.A. w Warszawie wniósł protest na 

opisaną wyżej czynność Zamawiającego żądając: 

1. unieważnienia czynności wykluczenia Protestującego z postępowania, 

2. unieważnienia czynności odrzucenia oferty Protestującego, 

3. powtórzenia czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty Protestującego 

ewentualnie 

4. unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych. 

W uzasadnieniu protestu wskazano m. in., że na stronie 92 oferty wykazane zostały trzy 

opracowania wykonane w ciągu ostatnich trzech lat i złożono oświadczenie, iż dla wszystkich 

zadań realizowanych od 2000r. zakładane i archiwizowane są bazy danych przy pomocy 

programu komputerowego GEOSTAR. Nie zaistniała, zatem żadna z okoliczności wskazanych w 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych uzasadniająca wykluczenie Konsorcjum 

z postępowania. 

Zamawiający nie rozstrzygnął protestu w ustawowym terminie. 

W odwołaniu podtrzymano i ponowiono zarzuty wymienione w proteście. Podniesiono 

ponadto okoliczność, którą zdaniem autora odwołania Zespół Arbitrów powinien wziąć pod 

uwagę z urzędu. Warunek polegający na wykazaniu się doświadczeniem nie został umieszczony 

w ogłoszeniu, a zgodnie z art. 41 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych powinno ono 

zawierać co najmniej opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania 

oceny spełniania tych warunków. Ogłoszenie Zamawiającego odsyła w tym zakresie do SIWZ, co 

nie znajduje oparcia w ustawie. 
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Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego Zespół Arbitrów uznał, że odwołanie 

zasługuje na uwzględnienie. 

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Z 

postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków (art. 24 

ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych). 

Norma art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje minimalne wymagania 

jakim powinien odpowiadać podstawowy dokument przetargowy, tj. specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia. Na podstawie specyfikacji przygotowuje się ofertę, a zatem jej zapisy 

muszą mieć charakter precyzyjny i jednoznaczny, a wątpliwości powstałe na tym tle powinny być 

– z zachowaniem przepisów prawa – rozstrzygane na korzyść wykonawcy. Specyfikacja powinna 

m. in. zawierać opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków, a ponadto informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 

36 ust. 1 pkt 8 i pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych). 

W pkt 5 SIWZ przygotowanej na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający 

wskazał, że wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera załącznik nr 7. Pozycja 11 

zał. nr 7 zobowiązuje wykonawców do przedstawienia wykazu zrealizowanych usług w ciągu 

ostatnich trzech lat (składany na załączniku do SIWZ nr 4). 

Odwołujący złożył wraz z ofertą wykaz zrealizowanych usług w ciągu ostatnich trzech lat 

polegających na sporządzeniu trzech opinii geologiczno-inżynierskich. 
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Zamawiający nie dookreślił w SIWZ, co należy rozumieć pod pojęciem opracowanie 

geologiczno-inżynierskie i jakim kryteriom powinno ono odpowiadać. Definicji tego pojęcie na 

próżno też szukać w Prawie geologicznym i kartograficznym. Zamawiający nie wykazał, zatem, 

że przedstawione przez Odwołującego opinie nie dokumentują doświadczeń zawodowych w 

sposób wystarczający do zrealizowania zamówienia i nie odpowiadają warunkom uczestnictwa 

w postępowaniu wymienionym w SIWZ. 

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut dotyczący wady postępowania skutkującej 

unieważnieniem postępowania z urzędu. W ocenie Zespołu Arbitrów zakwestionowana przez 

Odwołującego treść ogłoszenia jako niepełna stanowiła w istocie uchybienie przepisom prawa. 

Nie ma ona jednak wpływu na wynik postępowania, skoro Odwołujący wypełnił w tym zakresie 

warunki określone w specyfikacji. 

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z treścią art. 

191 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Uwzględniono wniosek pełnomocnika 

Odwołującego w zakresie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego w kwocie 3.660,00 zł.  
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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 niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu 

Okręgowego w ................................................1 

 

 

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

Arbitrzy: ................................................................... 

................................................................... 

 

                                                 
1 Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r. 


