
Sygn. akt UZP/ZO/0-520/05 
 

WYROK  
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 29 marca 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wojciech Jan Gołębowski 

Arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka  

 Monika Beata Łompieś 

Protokolant Marta Grzebalska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29.03.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A., Warszawa, Przasnyska 6B 

od oddalenia przez zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Warszawa, Al. Jana Pawła II 70 

protestu z dnia 3 marca 2005 r. 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie.  
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2. Kosztami postępowania obciąża Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A., 

Warszawa, Przasnyska 6B 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 082 zł 34 gr 

(słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery złote )  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A., 

Warszawa, Przasnyska 6B 

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 3 030 zł 66 gr  

(słownie: trzy tysiące trzydzieści złotych sześćdziesiąt sześć groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Satelitarne 

Centrum Operacji Regionalnych S.A., Warszawa, Przasnyska 6B. 

3. Uzasadnienie

W postępowaniu o zamówienie publiczne na „Modernizację baz danych Systemu 

Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych 

z integracją z częścią opisową” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, które ogłoszone 

zostało w Biuletynie UZP nr 11 z dnia 18 stycznia br., SIWZ pobrało między innymi Satelitarne 

Centrum Operacji Regionalnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Po zapoznaniu się z 
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pobraną od Zamawiającego w dniu 24 lutego br., SIWZ Odwołujący uznał, że jej postanowienia 

zostały określone w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz naruszają ustawową zasadę 

równego traktowania wykonawców. Wobec powyższego w dniu 03 marca br., Odwołujący wniósł 

Protest dotyczący postanowień SIWZ, w którym zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 

22, art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) poprzez: 

1) określenie przedmiotu zamówienia wskazanego jako Produkt I w SIWZ w sposób 

utrudniający uczciwą konkurencję to jest ograniczeniu możliwości złożenia ofert przez 

firmy mogące zrealizować zamówienie poprzez sformułowanie grup produktów 

tworzących dane zadanie oraz ukształtowanie warunków technicznych realizacji 

zamówienia w sposób rozszerzający wskazany w SIWZ przedmiot zamówienia o 

wykonanie zdjęć lotniczych, 

2) określenie warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nieodpowiednich dla 

dostawców danych satelitarnych (Protestujący użył w tym miejscu formy „nijak to ma się 

do dostawców danych satelitarnych”), a wynikających z przepisów Prawo lotnicze oraz 

ograniczających możliwość przystąpienia do przetargu jedynie firm wykonujących 

zdjęcia lotnicze.  

Wobec podniesienia powyższych zarzutów Odwołujący wniósł „o powtórzenie 

oprotestowanych czynności w trybie art. 183 tej ustawy, w zakresie wyżej wymienionym”. 

 Zamawiający, decyzją z dnia 07 marca br., odrzucił ww. Protest podając, że został on 

złożony po terminie. W uzasadnieniu Zamawiający wskazał, że „firma Techmex S.A., której 

Prezesem Zarządu jest wnoszący protest Pan Jacek Studencki, również Prezes Zarządu 

Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych odebrała od Zamawiającego SIWZ w dniu 18 

stycznia 2005r., Zamawiający stwierdził, iż informację o okolicznościach stanowiących 

podstawę wniesienia protestu Protestujący mógł powziąć w dniu ogłoszenia oraz odebrania 

SIWZ przez firmę Techmex S.A.” 
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 Od powyższego rozstrzygnięcia Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych wniosło w 

dniu 11 marca br., za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego odwołanie, treścią 

którego podtrzymał zarzuty podniesione w Proteście oraz wskazano, że SIWZ pobrano w dniu 24 

lutego br., i w tym czasie Pan Jacek Studencki nie był ani Prezesem ani też członkiem Zarządu 

Spółki. Na Prezesa Zarządu został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 01 marca 

br., Protest natomiast został złożony już 03 marca br.  

 W odwołaniu wniesiono o „nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności poprzez 

zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia 

i określenia warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, 

ponowne wyznaczenie terminów składania i otwarcia ofert albo unieważnienie czynności 

zamawiającego”.  

 Zespół Arbitrów po stwierdzeniu, że w sprawie zostały zachowane wymogi formalne oraz 

terminy do wniesienia środków odwoławczych wyznaczył i przeprowadził rozprawę, w toku, 

której Strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska i wnioski.  

Zespół Arbitrów ustalił i zważył, co następuje:  

 W związku z odrzuceniem Protestu przez Zamawiającego z uzasadnieniem, że został on 

wniesiony po terminie, Zespół Arbitrów w pierwszej kolejności ustosunkował się do powyższego 

rozstrzygnięcia, i tak, w przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że w dokumentacji 

postępowania złożonej do UZP znajdują się:  

1) odpis Odwołującego z KRS sporządzony na dzień 24 lutego br., w którym ujawnieni jako 

członkowie zarządu są panowie Ferenc i Ziemba, 

2) wyciąg z protokółu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 marca br., spółki 

akcyjnej Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych, uchwała nr 5, którą odwołano z funkcji 

członka zarządu p. Ferenca, 
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3) wyciąg z protokółu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 marca br., spółki 

akcyjnej Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych, uchwała nr 7, którą powołano jako 

członka zarządu p. Studnickiego, 

4) akt notarialny – repertorium A.842/2005, z dnia 03 marca br., zawierający protokół z 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 marca br., spółki akcyjnej Satelitarne 

Centrum Operacji Regionalnych, uchwała nr 3, którą odwołano z funkcji członka zarządu p. 

Ziembę.  

Wskazać należy, że zgodnie z art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych mandat członka 

zarządu wygasa z jego odwołaniem. Tak więc w dniu 03 marca br., jedynym uprawnionym do 

podpisania protestu, który został złożony w siedzibie Zamawiającego i przesłany do niego 

faksem o godzinie 15:50 był p. Jacek Studencki.  

W zakresie zarzutów podniesionych przez Odwołującego Zespół Arbitrów nie uwzględnił 

przedstawionej argumentacji, przede wszystkim wskazać należy, że zdaniem Odwołującego takie 

zakreślenie przez Zamawiającego warunków uczestnictwa w postępowaniu ograniczy ilość 

podmiotów zdolnych do jego wykonania do czterech firm, a jak podał Zamawiający w zakresie 

części I złożono ok. 9 ofert, co podważa tezę o ograniczeniu konkurencji w wykonaniu 

zamówienia.  

W ocenie Zespołu Arbitrów Zamawiający dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem 

w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia, ponieważ organizuje i realizuje budowę systemu 

kontroli dopłat i ewidencji gruntów od około dwóch lat i wypracował w tym zakresie 

odpowiednie standardy postępowania. Stąd opis przedmiotu zamówienia i stawiane przez 

Zamawiającego wymagania nierozerwalnie związane są z przedmiotem zamówienia. W ocenie 

Zespołu Arbitrów fakt, iż Zamawiający dokonuje modernizacji baz danych powoduje, że znane 

mu już są także praktyczne aspekty zlecania i realizacji tego typu zamówienia. Stąd posiada on 

odpowiednie rozeznanie w zakresie, tak niezbędnej technologii jak i wskazania warunków 
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techniczno-kadrowych dla zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia we wskazanym przez 

niego czasie.  

Zamawiający nie neguje, że w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia istnieje 

możliwość zastosowania do wykonania ortofotomapy również obrazów satelitarnych – 

odpowiednio dokładnych (przedmiotowy zapis znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ).  W 

ocenie Zespołu Arbitrów Odwołujący nie wykazał, że warunki zawarte w SIWZ nie są konieczne 

dla wykonania przedmiotowego zamówienia. Podkreślenia wymaga, że udowodnienie tego faktu 

spoczywa na stronie, która wywodzi z niego skutki prawne.  

Zespół Arbitrów nie stwierdził z urzędu przesłanek do unieważnienia przedmiotowego 

postępowania.  

Wobec powyższego, w oparciu o przedłożone dokumenty i wyjaśnienia złożone na 

rozprawie,  na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych orzeczono jak w 

sentencji. O kosztach postępowania 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. 


