
Sygn. akt UZP/ZO/0-1513/05 
 

WYROK  
 
 

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

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agnieszka Buchwald 

Arbitrzy: Agnieszka Danuta Boboli 

 Stanisław Chudecki 

Protokolant Katarzyna Kawulska 

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

ASKAR Biuro In żynierskie Helena Kolany, Wrocław, ul. Międzyrzecka 9D 

od oddalenia przez zamawiającego Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we 

Wrocławiu, Wrocław, ul. Mi ńska 60 

protestu z dnia 8 czerwca 2005 r. 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie. 
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2. Kosztami postępowania obciąża ASKAR Biuro In żynierskie Helena Kolany, Wrocław, ul. 

Mi ędzyrzecka 9D 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 220 zł 49 gr 

(słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez ASKAR Biuro In żynierskie Helena Kolany, 

Wrocław, ul. Mi ędzyrzecka 9D 

2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr  

(słownie: xxx)  

przez xxx na rzecz xxx 

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 1 453 zł 51 gr  

(słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ASKAR Biuro 

Inżynierskie Helena Kolany, Wrocław, ul. Międzyrzecka 9D. 

3. Uzasadnienie

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania, dowodami złożonymi do akt sprawy oraz po 

wysłuchaniu wyjaśnień stron, Zespół Arbitrów ustalił następujący stan faktyczny: 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłosiła przetarg 

nieograniczony na wycenę nieruchomości. Odwołujący – firma „ASKAR” Biuro Inżynierskie 

Helena Kolany - otrzymała w dniu 06.06.2005r. informację o wykluczeniu z ww. postępowania 
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na podst. art. 24 ust. 1 pkt 10 w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Odwołujący złożył protest do Zamawiającego w dniu 08.06.2005r, w którym 

zarzucił naruszenie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i niesłuszne 

wykluczenie z postępowania w części F. Ponadto Odwołujący zwrócił się o ponowną ocenę 

przedstawionego w tabeli II wykazu nieruchomości. 

Zamawiający w rozdziale II pkt 1.2 SIWZ przedstawił następujące wymagania odnośnie 

doświadczenia zawodowego: 

„1.2 posiadanie minimalnego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 3 lat tj. 

wykonanie co najmniej 20 operatów szacunkowych określających wartość rynkową 

nieruchomości gruntowych rolnych i nierolnych dla wszystkich części, dla części obejmujących 

wycenę nieruchomości zorganizowanych i zabudowanych wykonanie co najmniej 5 operatów 

szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych zorganizowanych tj. 

nieruchomości, w skład których wchodziłyby budynki produkcyjne i nieprodukcyjne, budowle i 

grunt, dla części obejmującej wycenę nieruchomości zabytkowych wykonanie co najmniej 3 

operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zabytkowych”. 

W pkt 2.2 rozdz. 2 zamawiający sprecyzował co należy podać w załączniku nr 3 do 

formularza ofertowego: „2.2 (dotyczy warunku 1.2.) „Do świadczenie zawodowe” stanowiące 

załącznik nr 3 do formularza ofertowego, zawierający wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat 

operatów szacunkowych tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. odpowiadający swoim 

rodzajem, zakresem i wartością wycen z przedmiotem zamówienia...” 

Zdaniem Odwołującego zgodnie z wymogami SIWZ przedstawił: 

1. Wykaz zawierający 26 pozycji, w których przedstawił niektóre wykonane przez 

Odwołującego operaty określające wartość nieruchomości rolnych i nierolnych. 

2. Wykaz zawierający 11 pozycji wykonanych operatów szacunkowych określających 

wartość nieruchomości zabudowanych i zorganizowanych przemysłowych i rolnych 
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(tabela II). Każda z przedstawionych pozycji zawiera nieruchomości, które zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego zawierają: budynki produkcyjne i nieprodukcyjne, 

budowle i grunty. 

3. Wykaz zawierający 4 pozycje wykonanych wycen nieruchomości zabytkowych (tabela 

III). 

Zdaniem Odwołującego Zamawiający w sposób uznaniowy i niezgodny z wymaganiami SIWZ nie 

uznał pozycji 2,3,4,6,7,8,9,10,11. Odrzucając te nieruchomości Zamawiający stwierdził, że nie 

są one opisane jako nieruchomości rolne zorganizowane, a zdaniem Odwołującego 

Zamawiający nie żądał w SIWZ opisania nieruchomości rolnych zorganizowanych tylko 

przedstawienia składników tych nieruchomości. Odwołujący podnosi, iż przedstawione 

nieruchomości zgodnie z wymogami SIWZ to nieruchomości o charakterze produkcyjnym, 

przemysłowym, i rolnym, zawierają grunty budynki produkcyjne, nieprodukcyjne i budowle oraz 

odpowiadają swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi wyceny. 

Zamawiający pozostawił protest bez rozstrzygnięcia, co zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych jest równoznaczne z jego oddaleniem, dlatego też firma „ASKAR” 

złożyła w dniu 14.06.2005r. odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w którym 

zarzuciła naruszenie przez Zamawiającego art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz zasad uczciwej konkurencji, podtrzymała sformułowane w proteście zarzuty i 

wniosła o uwzględnienie odwołania oraz o dopuszczenie i rozpatrzenie oferty Odwołującego. 

 

Środki zaskarżenia zostały złożone w ustawowych terminach. 

Zespół Arbitrów po stwierdzeniu, że w sprawie brak jest przesłanek do odrzucenia odwołania, 

przeprowadził rozprawę, w toku, której strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska. 

Odwołujący ponowił wnioski przedstawione w odwołaniu, a Zamawiający wniósł o oddalenie 

odwołania. 
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Zespół Arbitrów zważył, co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zamawiający w rozdziale II pkt 1.2 SIWZ postawił następujące bardzo konkretne 

wymagania: 

„1.2 posiadanie minimalnego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 3 lat tj. 

wykonanie co najmniej 20 operatów szacunkowych określających wartość rynkową 

nieruchomości gruntowych rolnych i nierolnych dla wszystkich części, dla części obejmujących 

wycenę nieruchomości zorganizowanych i zabudowanych wykonanie co najmniej 5 operatów 

szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych zorganizowanych tj. 

nieruchomości, w skład których wchodziłyby budynki produkcyjne i nieprodukcyjne, budowle i 

grunt, dla części obejmującej wycenę nieruchomości zabytkowych wykonanie co najmniej 3 

operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zabytkowych”. 

Z powyższych wymagań wynikała konieczność załączenia do przedłożonej oferty wykazu 

wykonanych pięciu operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości rolnych 

zorganizowanych. 

Zdaniem Zespołu Arbitrów w wykazie Odwołującego załączonym do oferty tylko dwa operaty 

szacunkowe spełniały wymagania postawione przez Zamawiającego. Odwołujący na rozprawie 

sam przyznał, iż przedstawione przez niego w wykazie nieruchomości są tożsame z przedmiotem 

zamówienia i nie kwestionował faktu niezgodności przedstawionych przez siebie operatów 

szacunkowych z definicją Zamawiającego. Zespół Arbitrów zapoznał się z niektórymi z 

przedłożonych przez Zamawiającego i Odwołującego operatów szacunkowych nieruchomości 

wskazanych przez Odwołującego i załączonych do jego oferty - pozycja 2 i 3 w tabeli 2 i 

stwierdził, iż w pozycji 2 wykazu Odwołującego wyceniona nieruchomość posiada oznaczenie w 

ewidencji gruntów jako „inne tereny zabudowane”, a pozycja 3 wykazu posiada oznaczenie w 
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ewidencji gruntów „jako inne tereny zabudowane Bi”. Tym samym nie są to nieruchomości 

rolne zorganizowane.  

Analizując załączony do oferty wykaz operatów szacunkowych, Zespół Arbitrów stwierdził, iż 

nawet w nazwach tych nieruchomości nie występuje określenie „nieruchomość rolna”, a np. w 

pozycji 8,9,10,11 – „nieruchomości zabudowane produkcyjno – biurowe”, a w pozycji 7 – 

„nieruchomość zabudowana przemysłowa”. 

Reasumując Zespół Arbitrów stwierdził, iż Odwołujący nie spełnił wymagań SIWZ i zasadnie 

został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 22 ust. 1 

pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Odwołujący nie kwestionował zapisów 

SIWZ przed otwarciem ofert, co oznacza, iż były dla niego jasne, zrozumiałe i godził się z nimi. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosowanie 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. 


