
Sygn. akt UZP/ZO/0-3249/05 
 

WYROK 
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Marciniak - Chejde 

Arbitrzy: Bogdan Zbigniew Roguski 

Barbara Monika Wachowiak - 

Guzikowska 

Protokolant Tomasz Piotrkowicz 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09.11.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Konsorcjum: ComputerLand S.A., KPG Sp. z o.o., Geomar S.A., Akademia Zarządzania 

Sp. z o.o., DC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa, al. Jerozolimskie 180 

od oddalenia przez zamawiającego Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco 

- Kontraktująca, Warszawa, ul. Górnośląska 4a 

protestu z dnia 20 października 2005 r. 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny 

wniosków o dopuszczenie do udziału w 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 3 708 zł 09 gr 

(słownie: trzy tysiące siedemset osiem złotych dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: ComputerLand S.A., KPG Sp. z o.o., 

Geomar S.A., Akademia Zarządzania Sp. z o.o., DC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa, 

al. Jerozolimskie 180 

2) dokonać wpłaty kwoty 6 148 zł 09 gr  

(słownie: sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dziewięć groszy)  

przez Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco - Kontraktująca, 

Warszawa, ul. Górnośląska 4a na rzecz Konsorcjum: ComputerLand S.A., KPG Sp. 

z o.o., Geomar S.A., Akademia Zarządzania Sp. z o.o., DC Edukacja Sp. z o.o., 

Warszawa, al. Jerozolimskie 180 

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 965 zł 91 gr  

(słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: 

ComputerLand S.A., KPG Sp. z o.o., Geomar S.A., Akademia Zarządzania Sp. z 

o.o., DC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa, al. Jerozolimskie 180. 

3. Uzasadnienie
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W toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego w przedmiocie 

udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Organizacja szkoleń dla przyszłych użytkowników 

Zintegrowanego Systemu Katastralnego” w ramach projektu PHARE PL2003/004-379.01.11 

„Zintegrowany System Katastralny – III faza” Odwołujący wniósł protest a następnie 

odwołanie, zarzucając Zamawiającemu, że naruszeniem art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 10 

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

zm.) nie wykluczył z postępowania i zaprosił do złożenia oferty wykonawcę, który nie spełnił 

warunków udziału w postępowaniu. Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący w 

szczególności wskazał, że sprzęt wymieniony w wykazie dołączonym do wniosku o dopuszczenie 

do udziału w przetargu posiada napęd DVD o prędkości >32x, podczas gdy w przypadku 

stanowisk komputerowych wymagany był parametr szybkości odczytu CD ROM o wartości 

minimalnej 48x. Nadto Odwołujący zarzucił, że Zamawiający oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu dokonał na podstawie dokumentów innych niż określone w ogłoszeniu i 

które to dokumenty wykonawca ten przedłożył po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Odwołujący wskazał też, że jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

uszczerbku, bowiem dokonując prawidłowej oceny spełniania warunków w niniejszym 

postępowaniu, zaproszonych do złożenia oferty zostałoby dwóch wykonawców i Odwołujący 

miałby szanse na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Podnosząc powyższe zarzuty 

Odwołujący w odwołaniu wniósł o unieważnienie czynności dopuszczenia Combidata Poland Sp. 

z o.o. do złożenia oferty, nakazanie Zamawiającemu ponownej oceny wniosku oraz nakazanie 

Zamawiającemu wykluczenia tego wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

Oddalając protest Zamawiający w uzasadnieniu wskazał, że w wyniku ponownej oceny 

wniosku stwierdził, że wykonawca Combidata Poland Sp. z o.o. posiada sprzęt komputerowy 

spełniający minimalne wymagania techniczne. Zaprezentowany we wniosku sprzęt wskazuje 

napęd DVD o prędkości >32x co oznacza, że funkcja CD wykonywana przez ten napęd, posiada 
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prędkość co najmniej 48x. Prędkości określane są skokowo i na rynku nie istnieje napęd DVD o 

prędkości >32x i <48x. Zdaniem Zamawiającego wykonawca ten spełnia warunki udziału w 

postępowaniu i protest jest bezzasadny. 

Zespół Arbitrów po przeprowadzeniu rozprawy, na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, 

wniosku wykonawcy Combidata Poland Sp. z o.o. o dopuszczenie do udziału w przetargu 

ograniczonym wraz z dołączonymi dokumentami, „Listy wykonawców wykluczonych z 

postępowania” – druk ZP-15, pisma Zamawiającego z dnia 29.09.2005 r. informującego o 

wykluczeniu wykonawcy Combidata Poland Sp. z o.o., protestu Combidata Poland Sp. z o.o. z 

dnia 30.09.2005 r., pisma Zamawiającego z dnia 05.10.2005 r. o uwzględnieniu protestu 

wykonawcy Combidata Poland Sp. z o.o., oraz wyjaśnień pełnomocników stron ustalił i zważył, 

co następuje. 

W ogłoszeniu o przedmiotowym zamówieniu w sekcji III Zamawiający precyzując 

wymagania odnoszące się do potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia, 

określił, iż wykonawcy winni dysponować co najmniej siedmioma salami szkoleniowymi, z 

których każda powinna być wyposażona w co najmniej 15 stanowisk komputerowych, przy czym 

stanowiska te powinny posiadać stacje robocze o minimalnej konfiguracji, w tym dotyczącej CD 

ROM o szybkości odczytu minimum 48x. Wykonawca Combidata Poland Sp. z o.o.w załączniku 

nr 8 do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu p.n. „Wykaz niezbędnych do wykonania 

zamówienia narzędzi i urządzeń”, wykazał w odniesieniu do wymaganego parametru prędkości 

odczytu pod pozycją 8, że stacja robocza na sali szkoleniowej posiada prędkość >32x. Z 

wyjaśnień Zamawiającego złożonych na rozprawie wynika, że rozpatrując protest dokonał 

ponownego badania spełnienia warunków udziału tego wykonawcy w postępowaniu i przyjął, iż 

błędnie wykluczył go z postępowania, bowiem zdaniem komisji przetargowej, w której zasiadali 

fachowcy, mógł przyjąć, że zapis „prędkość >32x” oznacza prędkość bądź 48x bądź 52x. 

Wprawdzie Zamawiający nie wykluczył, że na rynku oferowanego sprzętu istnieją urządzenia o 
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napędzie mieszczącym się pomiędzy 32x a 48x (np. 40x), to jednak, dokonując oceny spełniania 

przez tego wykonawcę warunków, tej okoliczności nie wziął pod uwagę. Ponowną ocenę 

spełniania warunków Zamawiający dokonał w oparciu o treść złożonego wniosku i dołączonych 

do wniosku dokumentów, natomiast nie brał natomiast pod uwagę ani wyjaśnień tego 

wykonawcy, ani dodatkowo dołączonych dokumentów. W ocenie Zamawiającego wprawdzie 

zapis we wniosku Combidata Poland Sp. z o.o. „prędkość >32x dla CDROM” był 

„niefortunny”, to jednak na podstawie posiadanej wiedzy mógł przyjąć, że wykonawca ten 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W ocenie Zespołu Arbitrów Zamawiający nie wykazał, by zaistniały podstawy do zmiany 

zajętego uprzednio stanowiska w zakresie wykluczenia wykonawcy z postępowania, tym bardziej, 

że jak przyznał na rozprawie, nie dokonywał żadnych ustaleń co do prędkości skokowych w 

oferowanym na rynku sprzęcie. Z zapisu zawartego we wniosku Combidata Poland Sp. z o.o. 

(>32x) nie można w sposób jednoznaczny ustalić, że wykonawca ten spełnia warunki określone 

w ogłoszeniu. Należy też zauważyć, że zarówno przepisy ustawy, jak i należyta staranność 

wykonawcy nakazuje, by złożony wniosek ściśle odpowiadał treści ogłoszenia. Wniosek 

Combidata Poland Sp. z o.o. nie spełniał tego obowiązku. Zamawiający zdaniem Zespołu 

Arbitrów nie był uprawniony do dokonania takiej  interpretacji która nie wynika wprost z treści 

wniosku o dopuszczenie. W tej sytuacji, skoro Zamawiający, stosownie do przepisu art. 51 ust. 1 

Pzp, obowiązany jest dopuścić do składania ofert tylko tych wykonawców, którzy spełniają 

warunku udziału w postępowaniu, zdaniem Zespołu Arbitrów, Zamawiający nie mając pewności 

co do spełniania tych warunków, winien wykonawcę tego wykluczyć z postępowania z przyczyny 

wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp. Zespół Arbitrów uwzględnił też, że przedmiot zamówienia 

dotyczy „Organizacji szkoleń…”, jednakże skoro Zamawiający postawił określone wymogi 

sprzętowe w treści ogłoszenia, to obowiązany jest wymagać ich spełnienia od wykonawców, 

składających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nadto Zespół Arbitrów uznał 
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za słuszny zarzut Odwołującego, iż Zamawiający swoimi działaniami naruszył zasadę równości i 

uczciwej konkurencji, o której mowa w art. 7 ust. 1 Pzp.  

 W świetle powyższych ustaleń Zespół Arbitrów orzekł jak w sentencji wyroku. 

 O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 Pzp. Za 

uzasadnione koszty uczestnika postępowania (Odwołującego), o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 marca w sprawie wysokości oraz szczegółowych 

zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w 

postępowaniu odwoławczym (Dz. U. nr 49, poz. 648 z późń,. zm.), Zespół Arbitrów uznał kwotę 

2440 złotych brutto. 
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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. 


