
Sygn. akt UZP/ZO/0-2688/05 
 

WYROK 
 
 

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

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak 

Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas 

Piotr Świątecki 

Protokolant Tomasz Piotrkowicz 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28.09.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Konsorcjum: Land Studio Sp. z o.o., Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., OPGK w 

Bydgoszczy Sp. z o.o., GISmatic Sp. z o.o., Swissphoto AG, Kraków, ul. Odrzańska 7 

od oddalenia przez zamawiającego Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco 

- Kontraktująca, Warszawa, ul. Górnośląska 4a 

protestu z dnia 9 września 2005 r. 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny wniosków o 

dopuszczenie do udziału w rozpatrywanym postępowaniu.  
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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 3 113 zł 59 gr 

(słownie: trzy tysiące sto trzynaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Land Studio Sp. z o.o., Tukaj 

Mapping Central Europe Sp. z o.o., OPGK w Bydgoszczy Sp. z o.o., GISmatic Sp. z 

o.o., Swissphoto AG, Kraków, ul. Odrzańska 7 

2) dokonać wpłaty kwoty 3 113 zł 59 gr  

(słownie: trzy tysiące sto trzynaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

przez Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco - Kontraktująca, 

Warszawa, ul. Górnośląska 4a na rzecz Konsorcjum: Land Studio Sp. z o.o., Tukaj 

Mapping Central Europe Sp. z o.o., OPGK w Bydgoszczy Sp. z o.o., GISmatic Sp. z 

o.o., Swissphoto AG, Kraków, ul. Odrzańska 7 

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 1 560 zł 41 gr  

(słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych czterdzieści jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: 

Land Studio Sp. z o.o., Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., OPGK w 

Bydgoszczy Sp. z o.o., GISmatic Sp. z o.o., Swissphoto AG, Kraków, ul. Odrzańska 

7. 

3. Uzasadnienie
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Fundacja „Fundusz Współpracy” w Warszawie, Zamawiający w sprawie niniejszej, 

ogłosiła przetarg ograniczony na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów 

kwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 

2003. 

Jednym z wykonawców w postępowaniu o to zamówienie publiczne było Konsorcjum pod 

nazwą Land Studio w Krakowie, Odwołujący w niniejszej sprawie, członkami którego było   5 

podmiotów, w tym 4 krajowe oraz 1 zagraniczny, ze Szwajcarii. 

Zamawiający nie zaprosił Odwołującego do złożenia oferty, stwierdzając, że nie spełnia 

on warunków udziału w postępowaniu podanych w ogłoszeniu o tym zamówieniu publicznym. 

Tę czynność Zamawiającego oprotestowało Konsorcjum Studio Land zarzucając 

naruszenie postanowień art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). 

Według Zamawiającego członek Konsorcjum mający siedzibę poza terytorium RP złożył 

dokumenty wystawione przez Urząd Skarbowy w Regensdorf, które nie potwierdzają spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ogłoszeniu o przetargu. 

Innym wytkniętym przez Zamawiającego uchybieniem było nie podanie wykazu osób 

które będą wykonywać zamówienie z informacjami na temat ich kwalifikacji. 

Rozstrzygając protest Zamawiający uwzględnił zarzut Odwołującego co do ważności 

dokumentów wystawionych przez Urząd Skarbowy w Regensdorf, odnośnie zagranicznego 

członka Konsorcjum i oddalił protest co do drugiego zarzutu dotyczącego informacji o 

posiadanym wyższym  wykształceniu z zakresu geodezji i kartografii osób posiadających 

doświadczenie w zakresie ewidencji gruntów i budynków, które będą realizowały zamówienie. 

Zamawiający przyznał, że załączony do ogłoszenia wzór załącznika był błędny ponieważ nie 

zawierał rubryki przeznaczonej do zamieszczenia informacji o posiadanym wyższym 

wykształceniu z zakresu geodezji i kartografii osób które będą realizowały zamówienie, jednakże 
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zdaniem Zamawiającego wiążąca jest treść ogłoszenia, nie zaś wzory dokumentów będących 

załącznikami do wniosku. Wzory tych dokumentów były jedynie materiałem pomocniczym według 

Zamawiającego. 

Na takie rozstrzygnięcie Konsorcjum Land Studio złożyło odwołanie. 

W odwołaniu podniosło te same argumenty jak w proteście, podnosząc dodatkowo zarzut 

naruszenia przez Zamawiającego art. 7 Pzp i żądając nakazania Zamawiającemu powtórzenia 

wszystkich jego czynności następujących po złożeniu wniosków i zaproszenie wykonawcy do 

złożenia oferty oraz obciążenia Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego. 

Według Odwołującego wypełnił on wniosek wraz z załącznikami w sposób zalecony przez 

Zamawiającego .Udostępnienie przez Zamawiającego materiałów których użycie w 

postępowaniu zalecił, jeśli te materiały zawierają wady dyskwalifikujące wykonawców w 

postępowaniu o zamówienie publiczne, Odwołujący uznał za pogwałcenie zasad o których mowa 

w art. 7 Pzp. 

Dokument, wywodził Odwołujący, pod nazwą „Potencjał Kadrowy” sporządził 

Zamawiający jako załącznik nr 2 do wniosku. Odwołujący wypełnił wszystkie rubryki tego 

dokumentu. Załącznik ten nie zawierał rubryki przeznaczonej na wpisanie przy wykazanych tam 

osobach z doświadczeniem w zakresie ewidencji gruntów i budynków, informacji o  posiadaniu 

przez nie wyższego wykształcenia z zakresu geodezji i kartografii. Samo ogłoszenie, twierdził 

Odwołujący, także nie zawierało wymogu informacji o wyższym wykształceniu z zakresu geodezji 

i kartografii osób które będą realizowały zamówienie, a jedynie informacje o stosownych 

kwalifikacjach i zakresie wykonywanych czynności. 

Kwalifikacje odnoszą się do faktycznego doświadczenia w realizacji co najmniej 3 

projektów, a zakres wykonywanych czynności oznaczony został jako doświadczenie w ewidencji 

gruntów i budynków. Te informacje, wywodził Odwołujący, łącznie z oświadczeniem wykonawcy, 
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że spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp odpowiadały żądaniom Zamawiającego 

określonym w ogłoszeniu o przetargu.  

Tak więc wykonawca nie był zobowiązany do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego wyższe wykształcenia z zakresu geodezji i kartografii osób posiadających 

doświadczenie w zakresie ewidencji gruntów i budynków. 

Co prawda wymóg dysponowania co najmniej 20 osobami mającymi wyższe 

wykształcenie z zakresu geodezji i kartografii zawarty jest w ogłoszeniu, ale brak jest tam 

wymogu, według Odwołującego, udokumentowania tego wykształcenia i potwierdzeniem 

spełnienia tego wymogu jest wyłącznie oświadczenie złożone w załączniku nr 1.  

Zespół Arbitrów po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, wnioskiem Odwołującego oraz 

po wysłuchaniu stron ustalił i zważył co następuje:    

Zamawiający żądał w ogłoszeniu o zamówieniu wykazu osób i podmiotów, które będą 

wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nich czynności. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie 

wykonana, stwierdza ogłoszenie o zamówieniu, według formuły 0-1 „spełnia – nie spełnia” na 

podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do złożonego wniosku. Z treści załączonych 

dokumentów, stanowi dalej ogłoszenie, musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca 

spełnił. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 

2004 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. nr 71, poz. 645), Zamawiający nie może żądać od wykonawców dokumentów 

potwierdzających posiadanie przez osoby, które będą realizowały zamówienie wyższego 

wykształcenia, w tym także kierunkowego. Skoro tak, to fakt posiadania wyższego wykształcenia 



Strona 6 z 7 

z zakresu geodezji i kartografii wykonawcy mogli dowieść wyłącznie poprzez swoje 

oświadczenie. Wzór takiego oświadczenia stanowił załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający zalecił składanie wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu na formularzach, przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca w 

związku z tym zaleceniem, wypełnił zał. nr 2 „Potencjał kadrowy”. Podanie w tym załączniku w 

tabeli pod lit. a wykształcenia wymienionych tam osób, jest takim samym oświadczeniem co do 

jego prawdziwości i możliwości weryfikacji, jak oświadczenie zawarte w załączniku nr 1. 

Oświadczenie to (zał. nr 1 ) należy rozpatrywać w kontekście i bezpośrednim związku z tabelą b 

w zał. nr 2. Skoro bowiem Zamawiający żądał, aby co najmniej 4 osoby spośród 20 posiadały nie 

tylko wykształcenie wyższe kierunkowe, ale i uprawnienia geodezyjne i żąda, aby to wykazać w 

zalecanym przez niego do stosowania załączniku, to logicznym, aby nie powiedzieć oczywistym 

jest, że pozostałe co najmniej 16 osób z dwudziestu wymaganych przez Zamawiającego, które 

wykonawca miał wykazać w tabeli b ma także wykształcenie wyższe kierunkowe, gdyż obie tabele 

dotyczą tylko takich osób. Nie sposób postawić wykonawcy, stosującemu się do żądań i zaleceń 

Zamawiającego zarzutu, iż nie wykonał jego oczekiwań i w konsekwencji wykluczać go z 

postępowania, gdyż to równałoby się naruszeniu zasad, zawartych w art. 7 Pzp.  

Ze wszystkich powyższych względów odwołanie zasługuje na uwzględnienie i tak też 

postanowił Zespół Arbitrów, orzekając jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 

ust. 5 i 6 Pzp. 
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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. 


