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WYROK  
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 28 czerwca 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Teresa Jaworska - Klinowska 

Arbitrzy: Maciej Łukasz Murgrabia 

 Rafał Krzysztof Zygmunt 

Protokolant Marta Grzebalska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28.06.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne "OPGK - Rzeszów" S.A., Rzeszów, ul. 

Geodetów 1 

od oddalenia przez zamawiającego Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, ul. 

Wspólna 2 

protestu z dnia 3 czerwca 2005 r. 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić postępowanie.  
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2. Kosztami postępowania obciąża Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, ul. 

Wspólna 2 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 125 zł 09 gr 

(słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne 

"OPGK - Rzeszów" S.A., Rzeszów, ul. Geodetów 1 

2) dokonać wpłaty kwoty 3 125 zł 09 gr  

(słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy)  

przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, ul. Wspólna 2 na rzecz 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne "OPGK - Rzeszów" S.A., Rzeszów, 

ul. Geodetów 1 

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 1 548 zł 91 gr  

(słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden 

groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne "OPGK - Rzeszów" S.A., Rzeszów, 

ul. Geodetów 1. 

3. Uzasadnienie

Zamawiający Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie ogłosił przetarg 

nieograniczony na modernizację osnowy wysokościowej I i II klasy w obiektach 4714 (obszar 
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woj. Kujawsko-Pomorskiego), 4715 (obszar woj. Wielkopolskiego) i 4716 (obszar woj. 

Opolskiego) wraz z opracowaniem danych pomiarowych.  

Jednym z uczestników postępowania było Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne 

OPGK Rzeszów S.A. w Rzeszowie, które wniosło w dniu 3.06.2005 r. protest – zarzucając 

zamawiającemu naruszenie art. 180, art. 183, art. 38 ust 4 i 5, art. 7 ust 1, art. 22 ust 1 pkt 2 i 

ust 2, art. 29 ust 2 i 3, art. 36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 

2004 r z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa RM z dnia 7.04.2004r. w sprawie 

rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, jakie Zamawiający może żądać od wykonawcy (Dz.U. Nr 71 

poz. 645 z 2004r.). w szczególności protestujący wskazał, że jego zdaniem – Zamawiający nie 

może domagać się od wykonawców wykazania się realizacją minimum jednej takiej samej pracy 

– jak objęta zamówieniem – bowiem oznacza to, że chodzi o pracę wykonywaną na rzecz 

zamawiającego. Wskazał, że uzależnienie udziału w postępowaniu, od wykazania się uprzednimi 

realizacjami na rzecz zamawiającego, nie mieści się w dopuszczonych ustawą warunków udziału 

w postępowaniu. Ponadto wyjaśnił, że w proteście z dnia 20.05.2005r. oprotestował zapis SIWZ 

w części określającej rodzaj dokumentów jakie Zamawiający może żądać od uczestników 

postępowania potwierdzających spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu, a w 

szczególności wykazania się przez wykonawców realizacją jednej pracy podobnego rodzaju jak 

stanowiąca przedmiot postępowania, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat. 

Zamawiający uwzględnił protest i dokonał korekty treści SIWZ – w sposób wnioskowany 

przez protestującego. 

Tak zmodyfikowany tekst SIWZ został oprotestowany przez dwóch innych uczestników 

postępowania, którzy wskazali na naruszenie przez Zamawiającego art. 38 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. W wyniku kolejnego protestu Zamawiający dokonał kolejnej modyfikacji 

treści siwz wracając (w wyżej opisanym zakresie) do pierwotnej wersji – co spowodowało 
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wniesienia wskazanego na wstępie protestu Odwołującego. Protestujący wnioskował o 

anulowanie dokonanej zmiany treści siwz i dostosowanie jej do wymogów ustawy. Zamawiający 

nie udzielił odpowiedzi na wniesiony protest – co zgodnie z art. 183. ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  uznaje się za jego oddalenie.  

Protestujący pismem z dn. 13.06.2005r. wniósł odwołanie, w którym podtrzymuje zarzuty, 

argumentację i wnioski podniesione w proteście. Podkreśla, że jego zdaniem treść art. 38 ust.5 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie zawiera bezwzględnego zakazu zmiany treści siwz w 

części określającej kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich 

spełniania, a jedynie zakaz dowolnej ingerencji zamawiającego w tę część siwz  - zatem 

dokonane przez Zamawiającego modyfikacja siwz była uzasadniona i zgodna z ustawą Prawo 

zamówień publicznych.  

Zespół Arbitrów po wysłuchaniu stron i zbadaniu dokumentów, zważył, co następuje.  

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Sposób sformułowania część VI ust. 1 ppkt 3 SIWZ pozostaje w kolizji z treścią § 1 ust. 2 

pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może 

żądać Zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 645), w myśl którego 

Zamawiający, może od uczestników postępowania żądać dokumentów zawierających wykaz 

wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw lub usług (a jeżeli okres prowadzenia działalności w 

tym okresie jest krótszy) – w tym okresie z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wskazania 

odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy i usługi zostały 

wykonane należycie.  

Sformułowania SIWZ (w ww. punkcie), oraz wyjaśnienia złożone przez Zamawiającego – 

jednoznacznie wskazują, że zapis ten był adresowany do podmiotów, które już uprzednio 

wykonywały analogiczne usługi na rzecz Zamawiającego. Takie postępowanie – w sposób 
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oczywisty – pozostaje w kolizji z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – naruszając 

zasadę przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 

zapewniający uczciwą konkurencję, oraz równe traktowanie stron – ogranicza bowiem części 

podmiotom dostęp do uzyskania zamówienia.  

Zamawiający formułując pkt VI ust. 1 ppkt 3 SIWZ – w sposób zapisany określił warunki 

udziału w postępowaniu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję – naruszając w ten sposób 

również art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Ponadto należy dodać, że art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość modyfikacji treści SIWZ w szczególnie uzasadnionych wypadkach, natomiast ust. 5 

tego artykułu kategorycznie zakazuje modyfikacji jej treści w zakresie: kryteriów oceny ofert, 

warunków działu w postępowaniu, oraz sposobu oceny ich spełniania. 

Zamawiający dokonał pod wpływem protestu Odwołującego takiej modyfikacji i w 

okresie gdy modyfikacja ta obowiązywała. Odwołujący sporządził ofertę i złożył stosowne 

oświadczenie, o akceptacji wszystkich warunków SIWZ. Następnie pod wpływem kolejnych 

protestów Zamawiający powrócił do uprzedniego zapisu również niezgodnego z ustawą Prawo 

zamówień publicznych, co wykazano powyżej.  

Tak więc pozostawienie dotychczasowego zapisu SIWZ skutkowałoby zaistnieniem 

okoliczności uniemożliwiających zawarcie ważnej umowy, a zatem unieważnienie postępowania 

stało się koniecznością (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych) - dlatego 

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. 


