
Sygn. akt UZP/ZO/0-1564/05 
 

WYROK  
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 30 czerwca 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Jolanta Orlik 

Arbitrzy: Romuald Słomko 

 Leszek Kucharzyk 

Protokolant Marta Grzebalska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.06.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Konsorcjum: OPGK Kraków Sp. z o.o., WPG S.A.; OPGK Gdańsk Sp. z o.o., Kraków ul. 

Grzegórzecka 10 

od oddalenia przez zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Warszawa, Al. Jana Pawła II 70 

protestu z dnia 10 czerwca 2005 r. 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność unieważnienia postępowania.  
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2. Kosztami postępowania obciąża Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Warszawa, Al. Jana Pawła II 70 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 763 zł 59 gr 

(słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: OPGK Kraków Sp. z o.o., WPG S.A.; 

OPGK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10 

2) dokonać wpłaty kwoty 3 763 zł 59 gr  

(słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, Al. Jana 

Pawła II 70 na rzecz Konsorcjum: OPGK Kraków Sp. z o.o., WPG S.A.; OPGK 

Gdańsk Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10 

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 910 zł 41 gr  

(słownie: dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: 

OPGK Kraków Sp. z o.o., WPG S.A.; OPGK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 

10. 

3. Uzasadnienie

Zamawiający Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 

prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące „modernizacji baz 

danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych /LPIS/ w tym opracowanie postaci wektorowej 
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danych graficznych z integracją z częścią opisową, część północna” w trybie przetargu 

ograniczonego.  

W postępowaniu złożono protest, który dotyczył warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie warunku dysponowania czterema osobami posiadającymi wyższe wykształcenie w 

dziedzinie geodezji i kartografii dla zakresu 1 i 2, w tym jedną osobę z upr. Nr 7 zgodnie z art. 43 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zamawiający w wyniku tego protestu uznał, że 

określenie warunków udziału w postępowaniu powoduje naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z  

późn. zm.) wobec tego, iż łącznie uprawnienia 1,2 i 7 posiada jedynie 12 geodetów w Polsce, a 

także narusza interes prawny protestującego uniemożliwiając mu złożenie, wniosku w niniejszym 

postępowaniu.  

Postępowanie w wyniku protestu zostało unieważnione ze wskazaniem na art. 93 ust. 1 

pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zdaniem Zamawiającego postępowanie 

obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

Na czynność Zamawiającego polegającą na unieważnieniu postępowania z protestem 

wystąpiło Konsorcjum reprezentowane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – 

Kartograficzne w Krakowie.  

Wykonawca zarzucił naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz art. 181 ust. 3  ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a ponadto podniósł, że Zamawiający nie zawiadomił uczestników 

postępowania o wniesionym proteście. Wskazał także, że unieważnienie postępowania nie jest 

uzasadnione, albowiem Protestujący dysponuje osobami spełniającymi postawiony warunek.  

Protest został oddalony. Zamawiający stwierdził, że nie miał możliwości powiadomienia 

o złożonym proteście, bowiem nie miał wiedzy dotyczącej Wykonawców zainteresowanych 

udziałem w postępowaniu. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych Zamawiający podtrzymał stanowisko, iż decyzja ta jest zasadna wobec 

niemożności modyfikacji warunków udziału w postępowaniu. 

Od oddalenia protestu Konsorcjum złożyło odwołanie do Prezesa UZP zarzucając 

naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz 

wnosząc o unieważnienie czynności unieważnienia postępowania z uzasadnieniem w proteście.  

 

Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, analizie dokumentacji i przesłuchaniu 

stron Zespół Arbitrów ustalił i zważył, co następuje: 

Na rozprawie Odwołujący podtrzymał stanowisko zaprezentowane w proteście i 

odwołaniu, a Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na to, że jego decyzja o 

unieważnieniu postępowania jest uzasadniona.  

Zespół Arbitrów stwierdza, że za dopuszczalne należy uznać takie określanie warunków 

udziału w postępowaniu, które jest adekwatne do realizowanego zadania, przy założeniu, iż 

ustalone warunki nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji. W prowadzonym w trybie 

przetargu ograniczonego postępowaniu uzasadnione jest takie ustalanie warunków w celu 

wyłonienia wykonawcy, który posiada odpowiednie uprawnienia. Zespół Arbitrów stwierdza, że 

Odwołujący posiada interes prawny w ubieganiu się o udzielenie zamówienia, albowiem wskutek 

złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału stał się pełnoprawnym jego uczestnikiem.  

Za nietrafne należy uznać stanowisko Zamawiającego, iż nie powiadomił uczestników 

postępowania o wniesionym proteście z uwagi na brak wiedzy o tych wykonawcach. Naruszenie 

art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych należy uznać za nieistotne i nie wpływające 

na wynik postępowania.  

W ocenie Zespołu Arbitrów czynność Zamawiającego polegająca na unieważnieniu 

postępowania narusza przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis 

ten nakłada na Zamawiającego obowiązek podania uzasadnienia faktycznego i prawnego swojej 
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decyzji.  Wada w postępowaniu musi być na tyle istotna, iż niemożliwe staje się zawarcie ważnej 

umowy. Konieczne jest także wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą a 

niemożnością zawarcia umowy. Zamawiający nie wykazał, aby takie okoliczności miały miejsce i 

były przyczyną unieważnienia postępowania. Powoływanie się przez Zamawiającego na 

ograniczoną liczbę osób posiadanych przez niego uprawnienia nie jest wystarczającą przesłanką 

do przyjęcia, iż naruszył on art. 7 i art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W tej sytuacji Zespół Arbitrów nie dopatrzył się takiej wady prawnej w postępowaniu 

Zamawiającego, która uniemożliwiałaby zawarcie ważnej umowy i prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

Mając powyższe na uwadze należało orzec 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. 


