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POSTANOWIENIE 
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 14 lutego 2006 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman 

Arbitrzy: Józef Górny 

Bożena Maria Gawrychowska 

Protokolant Małgorzata Brzezińska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14.02.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT, Szczecin Sp. zo.o., Szczecin, ul. Tartaczna 9 

od odrzucenia przez zamawiającego Ministerstwo Środowiska - Departament Geologii i 

Koncesji Geologicznych, Warszawa, ul. Wawelska 52/54 

protestu z dnia 19 stycznia 2006 r. 

orzeka: 

1. Odrzuca odwołanie. 
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2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT, Szczecin 

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

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2 219 zł 38 gr 

(słownie: dwa tysiące dwieście dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT, 

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

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 2 454 zł 62 gr  

(słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT, Szczecin Sp. zo.o., Szczecin, ul. 

Tartaczna 9. 

3. Uzasadnienie

W dniu 19.01.2006r. został złożony protest przez Przedsiębiorstwo Geologiczne 

„GEOPROJEKT Szczecin Sp zo. o. w przetargu nieograniczonym na wykonanie bazy danych 

geologiczno- inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno- inżynierskiego aglomeracji 

Wrocławskiej. Zamawiający - Ministerstwo Środowiska nie rozstrzygnął przedmiotowego 

protestu. W dniu 27.01.2006r. zostało wniesione odwołanie. W dniu 10.02.2006r. do Prezesa 
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Urzędu Zamówień Publicznych wpłynęło pismo o wycofaniu przedmiotowego odwołania. Zespół 

Arbitrów stwierdził, że protest, odwołanie oraz cofnięcie odwołania zostało podpisane przez 

Dyrektora, Przedsiębiorstwa Geologicznego „ Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.” dr Marka 

Tarnawskiego. 

Zarówno do protestu, do odwołania i jego cofnięcia nie został dołączony odpis z KRS 

Odwołującego ani pełnomocnictwo, z którego wynikałoby upoważnienie dla Dyrektora dr Marka 

Tarnawskiego do jednoosobowego reprezentowania Odwołującego. W aktach niniejszej sprawy 

również brak jest dowodu umocowania do działania w imieniu Odwołującego.  

Umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy winno wynikać z dokumentu 

dołączonego do protestu i odwołania. 

W tej sytuacji Zespół Arbitrów uznał, że znajduje zastosowanie art. 187 ust 4 pkt. 3 

ustawy z dnia 29. 01.2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177 ze 

zmianami), obligujący do odrzucenia odwołania w sytuacji gdy protest i odwołanie zostały 

wniesione przez podmiot nieuprawniony. 

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art 191 ust 5 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.           
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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. 


