
Sygn. akt UZP/ZO/0-3928/05 
 

WYROK 
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 2 stycznia 2006 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Leszek Marcin Budkiewicz 

Arbitrzy: Maria Urbańska 

Barbara Monika Wachowiak-

Guzikowska 

Protokolant Katarzyna Kawulska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02.01.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

ESRI POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Puławska 107 

od oddalenia przez zamawiającego Biuro Gospodarki Wodnej, Warszawa, ul. Dubois 9 

protestu z dnia 7 grudnia 2005 r. 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie. 
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2. Kosztami postępowania obciąża ESRI POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Puławska 107 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 433 zł 59 gr 

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

z kwoty wpisu uiszczonego przez ESRI POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, 

ul. Puławska 107 

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 1 240 zł 41 gr  

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

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ESRI 

POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Puławska 107. 

3. Uzasadnienie

Zamawiający Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie wszczęło postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i 

wdrożenie systemu informatycznego katastratu wodnego wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem 

danych oraz obsługą serwisową tego systemu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu i w Biurze Gospodarki Wodnej w Warszawie jako wdrożenie pilotowe i wdrożenie 

systemu w RZGW w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu. 



Strona 3 z 14 

Protest na SIWZ w powyższym postępowaniu złożył wykonawca Neokart Gis sp. z o.o. W 

złożonym proteście podniósł on: 

 

1. naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 26.4 PZP, poprzez żądanie w SIWZ 

wykazu osób i podmiotów realizujących przedmiot zamówienia wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, 

2. naruszenie art. 29.1-2 PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób 

nieprawidłowy bez podania szczegółów dotyczących rodzaju naruszenia, 

Pismem z 9 grudnia 2005 do złożonego protestu przyłączył się Odwołujący – Esri Polska sp. 

z o.o. w Warszawie. Równocześnie Odwołujący podał argumentację na poparcie zarzutów 

zawartych w proteście Neokart Gis sp. z o.o. Wskazał, że zawarte w SIWZ wymagania dotyczące 

przedmiotu zamówienia i warunków opracowania oferty na wykonanie tegoż przedmiotu 

zamówienia zostały w wielu przypadkach skonstruowane w sposób, który na podstawie zapisów 

SIWZ uniemożliwia prawidłowe przygotowanie oferty. Taki sposób opisu przedmiotu 

zamówienia narusza dyspozycję art. 29 ust. 1 Pzp, zgodnie, z którym przedmiot zamówienia 

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty. Jednocześnie taka sytuacja uprzywilejowuje wykonawców, którzy 

posiadaliby niezbędne informacje z innych źródeł, np. w ramach realizacji opisanych w SIWZ 

systemów, co naruszałoby zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. W przypadku oprotestowanego SIWZ, wymagania z art. 29 ust. l 

oraz art. 7 ust. 1 Pzp nie zostały spełnione, albowiem: 

1. W ramach obydwu części przedmiotu zamówienia wymagane jest „Wdrożenie wszystkich 

elementów systemu na poziomie aplikacyjnym i infrastruktury technicznej z uwzględnieniem 

sposobu połączeń pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego." 
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[Strona 6, ppkt i) SIWZ]. Jednocześnie Zamawiający nie wskazał w żadnym miejscu SIWZ 

sposobu, ani parametrów technicznych połączeń pomiędzy poszczególnymi komórkami 

organizacyjnymi Zamawiającego, Wykonawca tym samym nie może bez tej wiedzy rzetelnie 

przygotować i skalkulować oferty, 

2. W ramach obydwu części przedmiotu zamówienia wymagane jest „Pozyskanie danych, ich, 

weryfikacja, konwersja do formatów wymaganych w systemie i implementacja w bazie 

danych, transfer zagregowanych danych do centralnej bazy danych" [Strona 6, ppkt h) 

SIW2]. Jednakże Zamawiający nie wskazał w żadnym miejscu specyfikacji, jakie formaty są 

wymagane i jakie uważa za najbardziej popularne. Każdy z producentów oprogramowania 

GIS posiada własne formaty zapisu danych. Na przykład w oprogramowaniu oferowanym 

przez Odwołującego można odczytać dane zapisane w ponad 70-ciu różnych formatach. 

Podanie jedynie nazwy oprogramowań, które mogą być (muszą być} zastosowane jest 

niewystarczające. Odwołujący tym samym nie może rzetelnie przygotować oferty, nie 

posiadając informacji o wymaganych przez Zamawiającego formatach danych, 

3. Zapisy pkt 3 strona 7 SIWZ pozostają w sprzeczności z zapisami dotyczącymi etapów 

wdrażania systemu zawartymi na stronie 6 SIWZ. Z tych ostatnich wynika bowiem, że 

Etap III ma rozpocząć się po zakończeniu Etapu II, podczas gdy zgodnie z pkt 3.3. 

winien on się rozpocząć po ukończeniu podstawowych modułów (czyli jedynie fragment 

Etapu I), a nie po zakończeniu pilotażu w Etapie II. Dodatkowo Zamawiający nie 

sprecyzował dostatecznie jak rozumie pojęcie „podstawowych modułów", co powoduje, 

że wymagany w SIWZ termin realizacji zamówienia jest, całkowicie niezrozumiały i 

tym samym niemożliwy do zweryfikowania i zaakceptowania; 

4. Zgodnie z ppkt c) strona 15 SIWZ, Zamawiający wymaga zamieszczenia w części merytorycznej 

oferty „opis przewidywanego sposobu i zakresu integracji systemu SZDIH z innymi systemami 
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działającymi u Zamawiającego, w szczególności z systemem IT-GIS OKI," - zgodnie z 

założeniami SIWZ, przedmiotowy podsystem ma również zostać zintegrowany w systemem, który 

będzie realizowany w ramach Podzadania B (co wynika z zapisów zawartych na stronie 16 

SIWZ), stosownie do których opis merytoryczny oferty winien zawierać: „Sposób połączenie i 

wymiana informacji pomiędzy Systemem Zarządzania Danymi Infrastruktury Hydrotechnicznej 

oraz Systemem Zarządzania Danymi Zasobów Wodnych, zapewniająca pełną „przejrzystość" i 

funkcjonalność danych opisowych i przestrzennych"). Zważywszy, że Podzadanie B zostało 

uznane za odrębną część zamówienia, na etapie opracowywania oferty nie jest możliwe 

stwierdzenie, na jakim oprogramowaniu zostanie zrealizowane Podzadanie B, a tym samym nie 

jest możliwe opisanie przewidywanego sposobu i zakresu integracji z nieistniejącym jeszcze 

systemem, co do którego nie wiadomo w jaki sposób zostanie zaprojektowany i wdrożony, 

5. Zgodnie z zapisami zawartymi na stronie 18 SIWZ, część merytoryczna oferty winna zawierać 

opis zaangażowania wykonawcy w ramach „instalacji i wdrożenia Systemu we wszystkich 

pozostałych RZGW". Jednak Zamawiający przedstawił zbyt mało faktów dotyczących 

pozostałych RZGW, np. opisu ich charakterystyki, specyfiki ich działania, sposobu organizacji 

strukturalnej itp. np. specyfika RZGW w Poznaniu, czy Krakowie będzie w pewnych 

elementach różniła się od tej, jaka występuje np. w RZGW Gdańsk. Brak tych informacji, a 

także szczegółowego zakresu danych do pozyskania w systemie uniemożliwia protestującemu 

oszacowania faktycznych kosztów związanych z budową systemu uwzględniającego te 

charakterystyki, a także czasu jaki zajmie implementacja systemu, choćby ze względu na 

różną wielkość obszaru zarządzanego przez daną dyrekcję i różna gęstość sieci 

hydrologicznej, 

6, Zgodnie z zapisem pkt 7.7, strona 20 SIWZ, w ofercie winien znaleźć się „Opis w, jaki sposób 

rozwiązania proponowane w Ofercie są zgodne ze Środowiskiem informatycznym u 
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Zamawiającego - Oprogramowaniem systemowym, baz danych i GIS oraz sprzętem 

komputerowym (CZĘŚĆ C pkt 2.6), 

W powołanym przez Zamawiającego punkcie brak jest jednak opisu sprzętu komputerowego 

posiadanego przez Zamawiającego, a zatem Wykonawca nie może rzetelnie skalkulować kosztów 

wdrożenia. Dodatkowo w podpunkcie tym, w opisie istniejących u Zamawiającego systemów 

informatycznych, Zamawiający skupił się wyłącznie na opisie oprogramowania. Tymczasem w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wybrany wykonawca ma obowiązek stworzenia baz 

danych, systemu, aplikacji wspomagających, które musza zostać posadowione na określonym 

sprzęcie komputerowym, który winien znajdować się w dyspozycji Zamawiającego. Jednak SIWZ 

zawiera tylko jedną wzmiankę (str. 130) dotyczącą serwerów i innego sprzętu komputerowego, 

jakie mają być wykorzystane przy realizacji przedmiotu zamówienia jednak brakuje w niej 

podstawowych parametrów technicznych takich jak choćby nazwa tego serwera, liczby 

procesorów, parametrów wydolnościowych i informacji związanych z polityką bezpieczeństwa 

danych i wynikającej z niej architektury systemu itp. Niedostateczna ilość informacji dotyczy też 

liczby jednostek komputerowych przewidzianych przez Zamawiającego do obsługi systemu, tak 

bezpośrednio u Zamawiającego, jak i w pozostałych dyrekcjach. Brak tych zapisów uniemożliwia 

zaprojektowanie i skalkulowanie któregokolwiek z podprojektów systemu. Pozostaje to w 

sprzeczności z art. 29 ust. 1 Pzp., 

7. Zgodnie Z zapisem pkt 3.2 Załącznika A do SIWZ „Szczegółowe zasady komunikacji pomiędzy 

systemem na szczeblu centralnym i regionalnym (RZGW), oraz pomiędzy RZGW i  jego  

jednostkami terenowymi i  instytucjami współdziałającymi opracowane i uzgodnione na etapie 

projektu. 

Zakres tych uzgodnień obejmować będzie m.in. rodzaj i zakres przesyłanych informacji zarówno 

opisowych jak t graficznych l zasady ich udostępniania^ częstotliwości transferu (on-line, 

cyklicznie, na żądanie), kanały łączności, protokoły komunikacyjne, mechanizmy zabezpieczeń 
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danych. Import danych przestrzennych powinien odbywać się z automatycznym sprawdzeniem 

istniejącego odwzorowania i ustawianiem odwzorowania docelowego, o ile importowane lianę 

zawierają odpowiednią informację. 

System powinien również eksportować dane przestrzenne w popularnych formatach wymiany 

danych wektorowych i rastrowych oraz dane opisowe w postaci arkuszy kalkulacyjnych tub 

plików tekstowych. Export danych powinien odbywać się w ustalonych formatach wymiany i 

według określonych procedur konwersji." 

Zakres uzgodnień opisanych w cytowanym punkcie ma istotny wpływ na koszty przedsięwzięcia. 

Przy prezentowanym zakresie informacji w SIWZ na temat planowanego wdrożenia nie możliwe 

poprawne określenie warunków oferty, w tym w szczególności ceny. Kwestionowany zapis 

powoduje, bowiem doprecyzowanie zakresu prac wymaganych na etapie realizacji przedmiotu 

umowy, dopiero po zawarciu umowy. Tym samym oznacza to, ze na etapie tworzenia SIWZ 

przedmiot zamówienia nie został doprecyzowany, a co za tym idzie, jego opis narusza 

wymagania zawarte w art. 29 ust. 1 Pzp. Analogiczne zarzuty należy podnieść w odniesieniu do 

formatów wymiany danych (nie zostały one zdefiniowane w SIWZ) oraz procedur transferu 

danych z zewnętrznych źródeł danych. Brak wspomnianych informacji oznacza 

niedoprecyzowanie przedmiotu zamówienia, czyli naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp. 

Złożony protest Zamawiający oddalił w całości, pismem z 12 grudnia 2005. W uzasadnieniu 

swojego rozstrzygnięcia Zamawiający wskazał, że Odwołujący i składający protest zarzuca 

Zamawiającemu naruszenie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177, ze zm.) w związku z żądaniem w SIWZ od Wykonawcy wykazu osób i podmiotów, które 

będą realizować przedmiot zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

Przywołany przez Protestującego art. 26 ust 4 Prawa zamówień publicznych i Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju dokumentów 
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potwierdzających Spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, przytacza zamknięty. Katalog 

dokumentów jakie Zamawiający może żądać na potwierdzenie spełnienia warunków 

podmiotowych przez Wykonawcę. Należy jednak pamiętać, że jest tutaj mowa o warunkach 

podmiotowych. Nie jest natomiast zabronione w przywołanym powyżej Rozporządzeniu żądanie 

dokumentów z poza wymienionego w nim katalogu, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzenia postępowania przetargowego. Mówi o tym wprost art. 25 ustawy Pzp. 

Zamawiający w SIWZ Część A ust 6.1, pkt 2 lit g) żąda od Wykonawcy, potwierdzenia 

kwalifikacji osób mających w przyszłości wykonać zamówienie, co zdaniem, Zamawiającego jest 

warunkiem niezbędnym w tym postępowaniu, ponieważ daje potwierdzenie pewności, że osoby te 

posiadają wiedzę w zakresie ściśle powiązanym z przedmiotem zamówienia, czego efektem 

końcowym będzie prawidłowe zrealizowanie usługi. 

W tym przypadku ma to kluczowe znaczenie dla prowadzącego postępowanie, ponieważ w 

obecnej Chwili Zamawiający posiada, określoną infrastrukturę informatyczną, tj. środowisko 

relacyjnej bazy danych Oracle i oprogramowanie GIS (Geomedia firmy Intergraph dla 

podprojektu A - SZDIH i ARCGIS firmy ESRI dla podprojektu B - SZDZW), a przedmiotem 

zamówienia jest usługa wykonania aplikacji wykorzystującej tę infrastrukturę. 

Reasumując, Zamawiający rozstrzygając postępowanie musi mieć pewność co do wiedzy i 

kwalifikacji osób mających w imieniu Wykonawcy wykonać usługę będącą, przedmiotem 

zamówienia. 

Z przytoczonych wyjaśnień, jednoznacznie wynika, że żądane dokumenty mają charakter 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, ściśle uzależnionych od 

przedmiotu zamówienia i dotyczą osób, które w imieniu Wykonawcy mają wykonać 

przedmiotowe zamówienie- Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1-2 
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oraz art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz 177, ze zm.) w związku 

opisem przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z art. 180 ust. 6 określającym wymogi formalne, protest powinien wskazywać 

oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a z jego treści powinno wynikać 

jednoznacznie, jakiej czynności czy zaniechania on dotyczy. 

Składając protest Wykonawca nic wskazał wprost punktów SIWZ, które jego zdaniem 

naruszają normę prawną zawartą w art. 29 ust 1-2 ustawy. 

Tym samy w opisanym stanie faktycznym i prawnym Zamawiający protest oddalił. 

Na powyższą czynność Zamawiającego, Odwołujący pismem z 16 grudnia 2005 złożył odwołanie 

do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w którym podtrzymał wszystkie wnioski i zarzuty 

podniesione we wcześniej złożonym proteście i piśmie o przystąpieniu do protestu. 

 

Zespół arbitrów po z zapoznaniu się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie 

rozpatrywanego postępowania oraz po wysłuchaniu stron ustalił i zważył, co następuje: 

 

Na wstępie Zespół Arbitrów wskazuje, że Odwołującemu przysługuje w niniejszej sprawie 

prawo do wniesienia odwołania i żądania rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Zespół Arbitrów 

wskazuje, że wykonawcy, którzy przystąpili do protestu mogą, następnie wnieść odwołanie od 

jego rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 183.2 ustawy PZP otrzymują oni bowiem rozstrzygnięcie 

protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania 

(por. postanowienie Zespołu Arbitrów z 30 września 2004 UZP/ZO/0-1592/04 – 

niepublikowane). 

W odniesieniu do merytorycznego rozstrzygnięcia sporu, w pierwszej kolejności Zespół 

Arbitrów zajął stanowisko w zakresie charakteru czynności przystąpienia do protestu przez 

Odwołującego. 
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Stosownie do przepisu art. 181.3 PZP Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu o wniesieniu protestu. Informacja taka służy umożliwieniu 

wykonawcom skorzystania z instytucji przyłączenia się do protestu stosownie do przepisu art. 

181.4 PZP. 

Samo przystąpienie do protestu następuje poprzez złożenie oświadczenia 

zamawiającemu, które z uwagi na wyrażoną w art. 9.1 PZP zasadą pisemności powinno 

posiadać formę pisemną i jak każde oświadczenie woli, złożone winno być przez osobę do tego 

uprawnioną.  

Poprzez przyłączenie się do protestu wykonawca nie może zaskarżyć innych czynności niż 

czynność wskazana w proteście. W tym zakresie Zespół Arbitrów podziela stanowisko wyrażone 

przez Marcina Płużańskiego w Komentarzu zgodnie, z którym „przystąpienie do protestu nie 

może zawierać innych zarzutów niż protest, do którego się przystępuje. Wystarczające w tym 

zakresie powinno być wręcz samo stwierdzenie przystąpienia do protestu”. (tak M. Płużański 

Prawo Zamówień Publicznych Komentarz, CH Beck 2005, s. 411, por. także Wł. Dzierżanowski 

Prawo Zamówień Publicznych Komentarz Zakamycze 2005, s. 595).  

Wskazać należy, że złożony protest dotyczył następujących zarzutów: 

1. naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 26.4 PZP, poprzez żądanie w SIWZ 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wykonujących zamówienie.  

2. naruszenie art. 29.1-2 PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób 

nieprawidłowy bez podania szczegółów dotyczących rodzaju naruszenia. 

 

Stąd też Zespół Arbitrów, w odniesieniu do tego, co zostało wyrażone powyżej konstatuje, że 

przedmiotem jego rozstrzygnięcia mogą być i pozostają jedynie zarzuty, które zostały zawarte w 

złożonym proteście. Zatem żądanie Odwołującego, wyrażone na stronie 3 odwołania, jakoby 
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orzekać również w odniesieniu do zarzutów zawartych w przystąpieniu do protestu jest w 

niniejszej sprawie nieuzasadnione. 

 

Zespół Arbitrów wskazuje również, że w tym zakresie, nie dostrzega on możliwości 

zastosowania w niniejszym postępowaniu, przepisów kodeksu postępowania cywilnego w 

zakresie interwencji ubocznej, na co wskazuje Odwołujący w złożonym odwołaniu. Zespół 

Arbitrów utrzymuje, że stosownie do przepisu art. 184.4 ustawy PZP, do postępowania 

odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądzie 

polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

Postępowanie odwoławcze toczy się zatem wg zasad przewidzianych w art. 695-711 kpc 

dotyczących sądu polubownego, ze zmianami wynikającymi z art. 185-192 PZP i przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 193 PZP. W żadnym z tych przepisów nie ma mowy o 

interwencji ubocznej, żaden z nich nie powołuje się nawet implicite na możliwość jej 

zastosowania. Stąd też twierdzenia Odwołującego w tym zakresie należy uznać jako nie mające 

odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa.  

 

W dalszej kolejności Zespół Arbitrów odniósł się do zarzutów podniesionych w proteście. 

W odniesieniu do zarzutu naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 26.4 PZP, poprzez 

żądanie w SIWZ wykazu osób i podmiotów realizujących przedmiot zamówienia wraz z 

dokumentami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, ZA stwierdza, że 

w oparciu o przepis art. 25 i 26.1 zamawiający może żądać jedynie tych dokumentów i 

oświadczeń, które są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania. 

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 26.4 PZP Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z 7 kwietnia 2004 w sprawie dokumentów … w par. 2 wymienia dokumenty związane z 

warunkami stawianymi na podstawie art. 22.1.1-3 PZP. Ich żądanie przez Zamawiającego 
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uzależnione jest od tego, w jaki sposób zamawiający doprecyzował warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie dysponowania np. odpowiednim potencjałem osobowym oraz 

posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. 

Zespół Arbitrów ustalił, że w niniejszej sprawie Zamawiający w SIWZ, żąda od 

wykonawców, potwierdzenia kwalifikacji osób mających w przyszłości wykonać zamówienie. 

Zdaniem Zespołu Arbitrów żądanie takie jest niezbędne celem przeprowadzenia prawidłowego 

postępowania przetargowego, odpowiada treści par.1.2 pkt 3 Rozporządzenia, i nie narusza 

dyspozycji normy prawnej art. 26 PZP. 

 

W zakresie drugiego zarzutu podnoszonego przez protestującego, naruszenia art. 29.1-2 

PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieprawidłowy, Zespół Arbitrów 

stwierdza,  że zarzut ten sformułowany został w sposób nieprecyzyjny, nieścisły i nie 

odpowiadający przepisowi art. 180.6 PZP.  

Zgodnie z tym przepisem protest winien wskazywać między innymi oprotestowaną 

czynność oraz zawierać zwięzłe przytoczenie okoliczności faktycznych. W złożonym proteście 

brak jest w tym zakresie argumentacji przyjętego stanowiska. Zarzuty odwołującego mają 

charakter ogólnikowy, polemiczny. Składając protest na czynność zamawiającego polegającą na 

błędnych zapisach SIWZ, należy określić, jakie zapisy są kwestionowane i w jakim wymiarze. 

Wniesienie protestu wobec dokonanej czynności zmusza bowiem zamawiającego do ponownego, 

dokładnego rozważenia oprotestowanej czynności (zob T. Czajkowski w: Prawo Zamówień 

Publicznych Komentarz, UZP, Warszawa 2004 s. 389). Okoliczności faktyczne przytoczone przez 

protestującego w niniejszej sprawie, nie pozwalają na gruntowne odniesienie się do 

podnoszonych zarzutów prawnych.  
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Zespół Arbitrów nie podziela zawartego w odwołaniu, zarzutu naruszenia przez 

Zamawiającego przepisu art. 7 ustawy PZP. Przepis ten formułuje dwie podstawowe zasady 

udzielania zamówienia publicznego, tj. zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę równego 

traktowania wykonawców. 

Pierwsza zasada nie została przez Zamawiającego złamana. Wręcz przeciwnie, poprzez 

swoje działania doprowadził on do tego, że zasada ta w odniesieniu do wszystkich wykonawców, 

w tym również i do odwołującego się była przestrzegana. 

Z kolei wymóg równego traktowania oznacza konieczność stawiania wszystkim 

potencjalnym uczestnikom postępowania takich samych warunków udziału w postępowaniu, 

ocenę spełnienia stawianych warunków według tych samych wcześniej podanych do wiadomości 

kryteriów (tak Emil Norek Prawo zamówień publicznych. Komentarz, s. 37, Lexis Nexis 2004). 

Także i z tych zasad, zdaniem Zespołu Arbitrów, Zamawiający wywiązał się w sposób zgodny z 

przepisami prawa. 

W tej sytuacji należało uznać, że Zamawiający nie naruszył kwestionowanych przez 

Odwołującego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania zgodnie z treścią 

przepisu 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. 


