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WYROK  
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Barbara Miśkiewicz 

Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz 

 Justyna Anna Morawska - Laska 

Protokolant Marta Grzebalska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.04.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Okr ęgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPeGieKa Sp. z o.o., Elbląg, ul. 

Tysiąclecia 11 

od oddalenia przez zamawiającego Gmina Miejska Kraków, Urz ąd Miasta Krakowa, 

Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4 

protestu z dnia 4 kwietnia 2005 r. 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności oceny wniosków z udziałem 

Odwołującego. 
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2. Kosztami postępowania obciąża Gmina Miejska Kraków, Urz ąd Miasta Krakowa, 

Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 356 zł 59 gr 

(słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Okr ęgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - 

Kartograficzne OPeGieKa Sp. z o.o., Elbląg, ul. Tysiąclecia 11 

2) dokonać wpłaty kwoty 3 356 zł 59 gr  

(słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

przez Gmina Miejska Kraków, Urz ąd Miasta Krakowa, Kraków, pl. Wszystkich 

Świętych 3/4 na rzecz Okr ęgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne 

OPeGieKa Sp. z o.o., Elbląg, ul. Tysiąclecia 11 

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 1 317 zł 41 gr  

(słownie: jeden tysiąc trzysta siedemnaście złotych czterdzieści jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Okr ęgowe 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPeGieKa Sp. z o.o., Elbląg, ul. 

Tysiąclecia 11. 

3. Uzasadnienie

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPEGIEKA sp. z o.o. w 

Elblągu wniosło odwołanie od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego Gminę Miejska 

Kraków w zamówieniu publicznym na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu 
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informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie 

przetargu ograniczonego. Odwołujący się zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 2 

pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niezasadne przyjęcie, iż odwołujący się nie 

spełnił warunków udziału w postępowaniu.  

 Zespół Arbitrów ustalił, co następuje:  

Zamawiający prowadził postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

ograniczonego na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do 

prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ogłoszeniu  Zamawiający 

wskazał, iż warunkiem udziału w postępowaniu jest zatrudnienie przez Wykonawców w 

zespołach developerskich minimum 10 pracowników. Zamawiający stwierdził w oparciu o 

nadesłane przez Odwołującego się dokumenty, iż nie spełnia on powyższego wymogu, wobec 

czego wykluczył wykonawcę z postępowania. Odwołujący w proteście uzasadnił, iż załączył do 

wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym” Informacje o przeciętnej liczbie 

zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w OPEGIEKA w latach 2001-2004” w której 

treści wskazał, iż 17 pracowników spośród ponad osiemdziesięciu zatrudnionych jest w stanie 

wykonać przedmiotowe zamówienie, gdyż zajmują się dostawami i wdrożeniami zintegrowanych 

systemów informatycznych i jest to liczba przekraczająca wymaganą przez Zamawiającego. Na 

rozprawie Zamawiający przyznał, ze nie istotne było określenie nazwy zespołu pracowników 

gotowych wykonać zamówienia, istotne było to by stanowili oni zespół w chwili złożenia oferty. Z 

uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia i jego precedensowy w skali kraju charakter 

Zamawiający wymagał by poszczególne osoby były ze sobą ściśle powiązane (choć posiadające 

różne specjalizacje), tak by w efekcie powstało jedno duże zintegrowane opracowanie a nie 

opracowanie składające się z samodzielnych części.  

 Zespół Arbitrów zważył, co następuje: 
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Zamawiający dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone 

przez wykonawców dokumenty wymagane w ogłoszeniu o przetargu ograniczonym. Odwołujący 

się złożył ”Informację o przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w 

OPEGIEKA w latach 2001-2004”. W treści tego dokumentu wskazał, iż 17 pracowników 

spośród ponad osiemdziesięciu zatrudnionych zajmuje się dostawami i wdrożeniami 

zintegrowanych systemów informatycznych. Oznaczało to zdaniem Zespołu Arbitrów, że jest to 

wyselekcjonowana,  spośród wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników, grupa 

specjalistów mogących  zrealizować zamówienie i jako taka grupa niewątpliwie tworzyła zespół 

osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jakkolwiek wykonawca nie użył w treści dokumentu 

nazwy „zespół” czy „zespół developerski” dla oznaczenia tej grupy pracowników, niewątpliwie 

muszą być oni potraktowani jako zespół zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W tej sytuacji 

Zespół Arbitrów uznał, iż w oparciu o przedłożony dokument Zamawiający był w stanie dokonać 

oceny, iż Odwołujący się spełnia warunki udziału w postępowaniu i brak było podstaw do 

wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zdaniem Zespołu Arbitrów taka interpretacja zapisów ogłoszenia jest zgodna z 

ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 

kwietnia 2004 w sprawnie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający 

od wykonawcy (Dz.U.  nr 71 poz 645).  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z art. 191 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. 


