
Sygn. akt UZP/ZO/0-2510/05 
 

WYROK 
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 13 września 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Joanna Magdalena Majcher-

Borkowska 

Arbitrzy: Jarosław Michał Cichowski 

Piotr Paweł Magda 

Protokolant Katarzyna Kawulska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13.09.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Konsorcjum: ABG Ster-Projekt S.A., MCSI Ltd. Sp. z o.o., Warszawa, ul. Magazynowa 1 

od oddalenia przez zamawiającego Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka 

Finansująco-Kontraktująca, Warszawa, ul. Górnośląska 4a 

protestu z dnia 24 sierpnia 2005 r. 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu rozstrzygnięcie protestu z dnia 

24.08.2005r. wniesionego przez Konsorcjum: ABG Ster-Projekt S.A., MCSI Ltd. Sp. z o.o., 

Warszawa, ul. Magazynowa 1.  
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2. Kosztami postępowania obciąża Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka 

Finansująco-Kontraktująca, Warszawa, ul. Górnośląska 4a 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 463 zł 59 gr 

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

z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: ABG Ster-Projekt S.A., MCSI Ltd. 

Sp. z o.o., Warszawa, ul. Magazynowa 1 

2) dokonać wpłaty kwoty 3 463 zł 59 gr  

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

przez Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco-Kontraktująca, 

Warszawa, ul. Górnośląska 4a na rzecz Konsorcjum: ABG Ster-Projekt S.A., MCSI 

Ltd. Sp. z o.o., Warszawa, ul. Magazynowa 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 1 210 zł 41 gr  

(słownie: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych czterdzieści jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: 

ABG Ster-Projekt S.A., MCSI Ltd. Sp. z o.o., Warszawa, ul. Magazynowa 1. 

3. Uzasadnienie

W dniu 24.08.2005r. Odwołujący się Konsorcjum firm: ABG Ster-Projekt S.A. w 

Warszawie oraz MCSI Ltd. Sp. z o.o. w Warszawie złożyli Zamawiającemu Fundacji „Fundusz 

Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca w Warszawie pisemny protest co do 

czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu Konsorcjum z postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, w procedurze 

przyspieszonej, o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ośrodków 

wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Katastralnego”. W proteście Odwołujący się zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z 

art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wniósł o 

powtórzenie czynności oceny wniosków Konsorcjum o dopuszczenie do udziału w przetargu. 

Rozstrzygniecie z dnia 29.08.2005r. Zamawiający protest odrzucił wskazując, iż został on 

złożony po upływie 7-dniowego terminu określonego w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Na powyższe rozstrzygnięcie Odwołujący się złożył w dniu 02.09.2005r. odwołanie do 

Prezesa UZP wskazując, iż nie uchybił terminowi, gdyż protest złożył osobiście w biurze 

podawczym Zamawiającego w dniu 24.08.2005r. w jego godzinach pracy przed godziną 17:00. 

Wskazując na te okoliczności Odwołujący się wniósł o unieważnienie czynności Zamawiającego 

i nakazanie mu rozstrzygnięcia wniesionego protestu. 

Zespół Arbitrów zważył co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Z przebiegu postępowania dowodowego wynika 

niezbicie, iż protest został wniesiony w terminie. Z zeznań świadka oraz z przedstawionych 

Zespołowi Arbitrów dokumentów (prezentata Zamawiającego na proteście) wynika, iż datą 

złożenia w biurze podawczym Zamawiającego był dzień 24.08.2005r. Zamawiający wskazał 

także iż potwierdza fakt, iż to jego pracownik złożył podpis pod pieczątką potwierdzającą datę 

wniesienia protestu. Ustaleń powyższych nie zmienia to, iż Zamawiający twierdzi iż pieczątka nie 

jest już przez niego używana, gdyż jak wynika z ustaleń Zespołu Arbitrów identyczne pieczątki 

przybito w sierpniu 2005r. również na dwóch wnioskach o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu .  Zespół Arbitrów uznał, iż za ewentualne uchybienia w zakresie dokumentowania 

faktu i daty wniesienia protestu (takie jak nie dokonanie wpisu w książce korespondencyjnej w 
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dniu wniesienia a dopiero w dniu następnym, bądź posługiwanie się przez pracownika pieczątką 

inną niż zwyczajowo stosowaną) obciążają wyłącznie Zamawiającego.  

Z powyższych względów Zespół Arbitrów uznał odwołanie za uzasadnione. 

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. 


