
Sygn. akt UZP/ZO/0-1466/05 
 

WYROK  
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 24 czerwca 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk 

Arbitrzy: Ryszard Łuczak 

 Grzegorz Mazurek 

Protokolant Magdalena Pazura 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.06.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

GEOMAR  S.A. Szczecin, ul. Monte Cassino 18A 

od oddalenia przez zamawiającego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

Wrocław, ul. Norwida 34/26 

protestu z dnia 27 maja 2005 r. 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie. 
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2. Kosztami postępowania obciąża GEOMAR  S.A. Szczecin, ul. Monte Cassino 18A 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2 838 zł 59 gr 

(słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez GEOMAR  S.A. Szczecin, ul. Monte Cassino 18A 

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 1 835 zł 41 gr  

(słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz GEOMAR  

S.A. Szczecin, ul. Monte Cassino 18A. 

3. Uzasadnienie

W piśmie z dnia 7 czerwca 2005 r., Wykonawca, Geomar S.A. z siedzibą w Szczecinie  

wniósł odwołanie od oddalenia przez Zamawiającego- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu  protestu z dnia 30 maja 2005 r. wniesionego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania p.n. „Pomiary geodezyjne dla celów projektowych rz. Odra od Jazu Rędzin do 0,5 km 

poniżej ujścia Widawy, górne stanowisko stopnia Brzeg Dolny , żądając: 

1. powtórzenia czynności oceny ofert 

2. unieważnienia czynności wykluczenia i odrzucenia oferty Odwołującego się, 
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3. wykluczenia z postępowania  firmy „GRADUS” s.c., z Wrocławia, 

4. zasądzenia na rzecz Odwołującego się od Zamawiającego kosztów postępowania 

odwoławczego. 

W uzasadnieniu wskazano, iż Zamawiający w cz. VI. pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) określił wymagania w stosunku do wykonawcy dotyczące m.in. niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia koniecznego do realizacji zamówienia. Jednocześnie wymagał: złożenia 

oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia, 

załączenia wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że 

dostawy te zostały wykonane należycie. Odwołujący, spełniając te wymagania złożył wykaz  

wykonywanych prac podobnych oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że prace te zostały 

należycie wykonane. 

Kwestionując decyzję odrzucenia oferty, Wykonawca wskazał na przepisy rozporządzenia   

Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz.645), które 

wymagają potwierdzenia należytego wykonania wykazanych w wykazie usług i przedłożony 

dokument – pismo Instytutu Morskiego – w ocenie Wykonawcy potwierdza tą okoliczność. 

Wskazał również ustawę – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie, podnosząc iż każda (...) mapa nawet tylko batymetryczna to jest obejmująca swym 

zakresem wyłącznie koryto rzeki z „pasem lądowym 30 m”, wykonana zgodnie z przepisami 

ustawy spełnia wymogi mapy do celów projektowych w ramach warunków określonych 

przepisami powołanego rozporządzenia. 
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Odwołujący podniósł również, iż w załączniku nr 03 do oferty szczegółowo opisano asortyment 

prac wykonanych przez Wykonawcę w poszczególnych projektach. 

Na uzasadnienie wniosku wykluczenia z postępowania firmy GRADUS s.c. – Odwołujący 

wskazał, iż spółka cywilna jest traktowana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

nie jako jeden wykonawca lecz jako konsorcjum wykonawcy składający ofertę wspólną. Oznacza 

to (...) w konsekwencji obowiązek dostarczenia dokumentu potwierdzającego brak podstaw 

wykluczenia (np. zaświadczenie z ZUS) przez każdego ze wspólników. Brak takich dokumentów 

skutkuje obowiązkiem wykluczenia z postępowania  spółki cywilnej. 

Powyższe w ocenie Odwołującego się uzasadnia zarzut rażącego naruszenia przez 

Zamawiającego w tym postępowaniu o zamówienie publiczne, art. 7, art. 24, art. 89 ust. 1 pkt 5 

oraz art. 91 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177 ze zm). [ustawa]. 

Jak wskazano w uzasadnieniu, Odwołujący dnia  3 czerwca 2005 r. otrzymał 

rozstrzygnięcie protestu,(…)  w którym Zamawiający oddalił protest Odwołującego się.  

Informując, iż protest nie zasługuje na uwzględnienie wskazano, iż w świetle art. 183 

ust.3 ustawy  wskazano, iż uwzględnienie protestu skutkuje tylko i wyłącznie powtórzeniem 

oprotestowanej czynności lub dokonaniem czynności bezprawnie zaniechanej.  Z tych też 

względów – w ocenie Zamawiającego – nie podlegają rozpoznaniu wnioski o unieważnienie 

czynności wykluczenia i odrzucenia oferty Protestującego oraz unieważnienia czynności wyboru 

jako najkorzystniejszej oferty firmy GRADUS s.c. 

Zamawiający poinformował również, iż nie znalazł przesłanek uzasadniających 

powtórzenie czynności oceny ofert. W tym przypadku wskazał, iż zgodnie z wymaganiami SIWZ 

(rozdział Vi pkt 2.3) wymagał przedłożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

wykazanych w ofercie dostaw, a dotyczących (...) min. dwóch rzek o długości min. 5 km każda, 

dla każdego z następujących zakresów pomiarów: geodezyjnych przekrojów poprzecznych rzek, 
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geodezyjnych profili podłużnych rzek, inwentaryzacji budowli hydrotechnicznych oraz 

sporządzania map do celów projektowych rzek lub zbiorników wodnych. Z treści załączonych 

referencji wynika, że potwierdza ona należyte wykonanie pomiarów w trzech z  czterech 

wymaganych zakresów. Nie zawiera bowiem informacji w zakresie sporządzania map do celów 

projektowych rzek lub zbiorników wodnych. Z treści referencji wynika bowiem, iż w tym zakresie 

Wykonawca współpracował z udzielającym referencji, przy wykonywaniu tego zakresu, co nie 

jest  równoznaczne z potwierdzeniem należytego wykonania  zadania. Zamawiający również 

podniósł, iż referencje nie pochodzą od podmiotu udzielającego zlecenia na zadania którego 

dotyczą. 

W rozstrzygnięciu protestu  Zamawiający również stwierdził, iż nie może być również 

uwzględniony zarzut niespełnienia przez GRADUS s. c. wymogu przedłożenia zaświadczenia z 

ZUS. W tym  przypadku, jak wskazano na podstawie art. 87 ust.1 przeprowadzono postępowanie 

wyjaśniające w  wyniku którego  ustalono, że obowiązujące przepisy prawa pozwalają na 

możliwość rejestracji wspólników  spółki cywilnej zarówno pod osobistymi numerami NIP 

każdego ze wspólników jak i pod numerem NIP spółki jako płatnika podatku od towarów i usług 

VAT.  I tak została zarejestrowana  spółka  w ZUS, a zatem wymóg przedłożenia aktualnego 

zaświadczenia ZUS w tym przypadku został spełniony. 

 Zespół Arbitrów na posiedzeniu, ustalił, co następuje: 

Zarówno protest jak i odwołanie zostały wniesione w ustawowych terminach.  

Odwołujący jest również podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania, ma bowiem interes 

prawny w żądaniu unieważnienia czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W tym 

przypadku, jak ustalił Zespół Arbitrow przedstawił najniższą ofertę cenową i cena była jedynym 

kryterium wyboru. Zatem w przypadku uwzględnienia odwolania ma możliwość ubiegania się o 

uzyskanie  zamówienia. 

Rozpoznając zarzuty Zespół Arbitrów ustalił następujący stan faktyczny: 
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Zgodnie z postanowieniami pkt VI SIWZ ppkt 2.2 oraz ppkt 2.3 Zamawiający wymagał, dla 

potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do zrealizowania 

zamawianej usługi,  załączenia wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów 

potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.  

Wykonawca dla potwierdzenia tego warunku przedstawił wykaz wykonanych prac oraz 

załączył dokument oznaczony jako Referencja z dnia 18 kwietnia 2005 r. podpisany przez 

Kierownika Oddziału Instytutu Morskiego – Oddział w Szczecinie.  

Z treści tego dokumentu wynika, iż Wykonawca  - Geomar S.A. wykonywał m.in.  w  latach 

2000 – 2003 obsługę geodezyjną „Programu zintegrowanego rozwoju społeczno-gospodarczego 

Doliny Ścinawki”. Wskazano również, iż w ramach współpracy wykonywane były pomiary             

i  inwentaryzacje  oraz  sondaże.  Wykonawca dodatkowo, wobec wykluczenia go z 

postępowania, przedłożył pismo z dnia 6 czerwca 2005 r., na blankiecie firmowym Instytutu 

Morskiego Oddział w Szczecinie, w którym – w istocie - oświadczono, iż wiadomym jest, że 

(...każdy pomiar batymetryczny kończy się wykonaniem mapy do celów projektowych. Pismo to 

zostało podpisane nieczytelnie i nie można ustalić, czy podpisała je w imieniu Instytutu osoba 

uprawniona.   Z pewnością nie jest to podpis Kierownika Instytutu, wystawiającego referencje w 

piśmie z dnia 18 kwietnia 2005r.  W toku rozprawy strony potwierdziły, iż zarówno prawnie jak i 

faktycznie możliwe jest wykonanie  przez Wykonawcę tylko trzech części zamówienia t.j. pomiary 

i inwentaryzacja  i czwarta część, w tym przypadku  sporządzenie map może być wykonana  

przez  innego wykonawcę. 

Zespół Arbitrow ustalił również, iż  Wykonawca - GRADUS Biuro Geodezji  i Szacowania 

Nieruchomości s.c. z Wrocławia przedłożył w ofercie zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych – Oddział we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2005 r., potwierdzające,  że spółka 

cywilna Gradus nie wykazuje zaległości.  
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Zespół Arbitrow zważył, co następuje: 

Stosownie do postanowień § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

Wykonawca – na żądanie Zamawiającego  -  zobowiązany jest załączyć wykaz wykonanych, w 

tym przypadku dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 

załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy (usługi) te zostały wykonane należycie.  

Przepis ten nie wskazuje jakie elementy ma ten dokument zawierać, ani przez kogo ma być 

wystawiony.  Jednakże, zdaniem Zespołu Arbitrów,  dokument ten powinien potwierdzać 

przedmiot, co do którego oświadczenie o należytym wykonaniu jest składane. W tym przypadku 

jak wynika z treści referencji z dnia 18 kwietnia 2005 r. składane oświadczenie o należytym 

wykonaniu dotyczy tylko zakresu związanego z pomiarami oraz inwentaryzacjami i sondażami.  

Powoływane pismo z dnia 6 czerwca 2005 r. również nie potwierdza, iż Wykonawca – GEOMAR 

S.A. z siedzibą w Szczecinie wykonywał w ramach współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku  

Oddział w Szczecinie mapy do celów projektowych rzek lub zbiorników wodnych.  Zauważyć 

również należy, iż pismo to jest podpisane  nie przez osobę wystawiającą referencje. Dodać także 

należy, iż w toku rozprawy Odwołujący się nie przedstawił innych dowodów, które pozwoliłyby 

uznać, iż w ramach współpracy z Instytutem Morskim wykonywał prace podobne, co do 

przedmiotu  objętego zamówieniem w tym postępowaniu,   w pełnym zakresie. 

Stosownie do postanowień  art. 23  ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawcy  mogą 

wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne.  

Z art. 2 pkt 11 wynika, iż  wykonawcą jest również jednostka organizacyjna, nie posiadająca 

osobowości prawnej, ubiegająca się o udzielenie zamówienia, która  złożyła ofertę lub zawarła   

umowę w sprawie zamówienia publicznego.  Oznacza to, iż   spółka cywilna jest wykonawcą w 

rozumieniu ustawy. Zatem uwzględniając przepisy  m.in. ustawy z dnia 13 października 1995 r.  

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., Nr 269,  poz. 2681 
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ze zm.) należy stwierdzić, iż zaświadczenie wystawione przez ZUS na  spółkę cywilną  jest  

dopuszczalnym dokumentem  potwierdzającym, że Wykonawca zalega z płatnością składek. 

Dodać należy, iż przepis art. 23 ustawy stanowi szczególne uregulowanie dla 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zindywidualizowane zamówienie publiczne, którzy 

zawiązują w tym celu porozumienie, na czas ściśle określony, wynikający z terminów ubiegania 

się o zamówienie i terminów realizacji umowy. 

  W przypadku spółki cywilnej stosowne regulacje zawarte są w przepisach kodeksu 

cywilnego. Jak wynika z tych przepisów, w tym art. 860 kc oraz doktryny spółka cywilna jest 

umownym stosunkiem cywilnoprawnym, w którym wspólnicy zobowiązują się do realizacji 

wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.  Może być zawarta nawet na czas nieoznaczony.  

Okoliczność, iż   ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. Nr 173, poz. 1807) za przedsiębiorcę uznaje wspólników spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności, a nie spółkę cywilną nie ma dla omawianej kwestii 

znaczenia. W tym przypadku bowiem ustawa - Prawo zamówień publicznych definiując pojęcie 

wykonawcy, nie odwołuje się do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.   

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 

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

ust. 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. 


