
Sygn. akt UZP/ZO/0-1073/05 
 

WYROK  
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 25 maja 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Brylski 

Arbitrzy: Joanna Halina Miazek-Pypłacz 

 Dorota Jankowska-Matus 

Protokolant Marta Grzebalska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.05.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Okr ęgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum, 

Olsztyn, ul. 1-go Maja 13 

od oddalenia przez zamawiającego Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szczecin, ul. Szafera 10 

protestu z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności przetargowych od 

momentu ponownej oceny ofert. 
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2. Kosztami postępowania obciąża Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szczecin, ul. Szafera 10 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 713 zł 59 gr 

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

z kwoty wpisu uiszczonego przez Okr ęgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-

Kartograficzne Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum, Olsztyn, ul. 1-go Maja 13 

2) dokonać wpłaty kwoty 3 713 zł 59 gr  

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

przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, Szczecin, ul. Szafera 10 na rzecz Okr ęgowe 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum, 

Olsztyn, ul. 1-go Maja 13 

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 960 zł 41 gr  

(słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych czterdzieści jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Okr ęgowe 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum, 

Olsztyn, ul. 1-go Maja 13. 

3. Uzasadnienie

Odwołujący oprotestował czynność zamawiającego, wyboru oferty konsorcjum firm: 

Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego VERTICAL sp z o.o z/s w Żorach, 
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EUROSYSTEM sp z o.o. z/s w Chorzowie, FOTOKART sp z o.o w Szczecinie w przetargu 

nieograniczonym na usługę przeprowadzenia kontroli w ramach systemu IACS na terenie 

województw pomorskiego i zachodniopomorskiego (dowód: protest z dnia 28.04.2005r). 

Zarzucił, iż wybrana oferta jest sprzeczna z siwz, co do gwarancji ubezpieczeniowej, nie 

zaakceptowania punktu 6.3 „zamknięcie kontroli” po zmianie siwz oraz nie poświadczenia 

odpisów dokumentów przez lidera konsorcjum. W związku, z czym zarzucił niewykluczenie z 

postępowania konsorcjum, nieodrzucenie oferty wskazując, że interes prawny doznał uszczerbku 

poprzez naruszenie art. 24 ust 4, art. 89 ust 1pkt 2 i 5, art. 91 i art. 7 pzp. 

Po zapoznaniu się z zarzutami zamawiający protest oddalił (dowód: rozstrzygnięcie protestu z 

dnia 04.05.2005 r). W rozstrzygnięciu wskazano, że wbrew twierdzeniom odwołującego złożona 

gwarancja ubezpieczeniowa została udzielona bez warunku rozumianego jako zdarzenie przyszłe 

i niepewne, bowiem złożenie przez zamawiającego oświadczenia o tym, że kwota roszczenia jest 

mu należna w związku z zaistnieniem podstaw do wypłaty wadium nie jest zdarzeniem 

niepewnym w przypadku, gdyby zachodziły okoliczności uzasadniające wypłatę wadium.  

Dokonując oceny ofert uznał, że skoro załącznikiem do siwz są istotne postanowienia umowy, 

natomiast nie wzór umowy, w pewnym zakresie zawarta umowa może ulec zmianie. Stwierdza, że 

istotne postanowienia oceniać należy na gruncie prawa cywilnego, a dokonując oceny należy 

stwierdzić, ż w zakresie objętym protestem okoliczności zawarte w załączniku do umowy w części 

dotyczącej kwestii „zamknięcia kontroli” nie mają cech pozwalających uznać te postanowienia 

za niezmienne do czasu zawarcia umowy. Zastrzeżenia w zakresie podpisania dokumentów „za 

zgodność z oryginałem „ są nieuzasadnione bowiem siwz w rozdz. XI pkt 1 zawiera jakie 

dokumenty należy złożyć; wg rozdz II pkt 9 siwz w przypadku podmiotów występujących 

wspólnie dokumenty wymienione w rozdz XI pkt składa każdy z tych podmiotów w związku z 

czym dokumenty składane przez każdy z podmiotów powinny być potwierdzone  „za zgodność” 

przez każdy z tych podmiotów bowiem pozostaje on także wykonawcą. Podpisy złożone na 
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dokumentach pozwalają na identyfikację osoby składającej te podpisy, ponadto na dokumentach 

znajdują się zastrzeżenia, że są „zgodne z z oryginałem”. Sposób składania oświadczeń woli, 

wynikający z treści art. 78 k.c. oznacza, że jeżeli podpis znajduje się pod określonym 

oświadczeniem to oświadczenie to obejmuje potwierdzenie „za zgodność”. 

Z rozstrzygnięciem protestu nie zgodził się odwołujący wnosząc odwołanie do Prezesa UZP 

(dowód: odwołanie z dnia 09.05.2005 r) w którym zwraca się o unieważnienie czynności wyboru 

oferty konsorcjum oraz o nakazanie zamawiającemu powtórzenia badania i oceny ofert oraz 

wyboru najkorzystniejszej. W uzasadnieniu powtórzono zarzuty zawarte w proteście twierdząc, 

że gwarancja wadialna nie zawiera oświadczenia gwaranta , że jego zobowiązanie jest 

nieodwołalne i bezwarunkowe, zatem jest sprzeczna z siwz.  Brak akceptacji pkt 6.3. w brzmieniu 

nadanym po zmianie siwz pismem z dnia 02.03.2005r również jest sprzeczne z siwz. 

Podtrzymano zarzut nie potwierdzenia dokumentów przez lidera konsorcjum.  Dokonany wybór 

oferty jest niezgodny z art. 91 pzp, bowiem nie jest to oferta najkorzystniejsza. Interes prawny 

doznał uszczerbku przez to, że oferta odwołującego nie została wybrana. Przy prawidłowym 

prowadzeniu postępowania odwołujący miał szansę na wybór swojej oferty. 

Zespół Arbitrów zważył, co następuje:  

W oparciu o przedłożoną dokumentację przetargową oraz wyjaśnienia stron złożone na 

rozprawie Zespół Arbitrów uznał, że wybrana oferta jest sprzeczna z postanowieniami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wybrana oferta nie uwzględnia zapisu SIWZ i 

pkt.6.3., instrukcji realizacji kontroli obszarowych i ONW, której wprowadzenia wymagał 

Zamawiający pismem z dnia 02.03.2005r. W efekcie Konsorcjum, którego oferta została 

wybrana zobowiązuje się do sporządzenia protokołu końcowego w sposób odmienny, iż 

wymagano od wszystkich wykonawców. Mimo, że oferta zawiera skorygowane protokoły 10.10 i 

10.10.1. to z oferty nie wynika, iż Konsorcjum zobowiązuje się do ich wypełnienia.  
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Dołączona do oferty gwarancja wadialna stanowi w swej treści, iż gwarant zobowiązuje się do 

wypłaty kwoty 300.000 zł na pierwsze pisemne żądanie bez konieczności uzasadnienia warunku 

wypłaty. Gwarancja wskazuje na wszystkie okoliczności określone w art. 46 ust. 5 pzp. Jest 

terminowa, ważna do 20.06.2005 i jako zobowiązanie terminowe należy uznać, że jest 

nieodwołalna. Tak sporządzona gwarancja spełnia warunki zawarte w rozdziale VII pkt. 5 SIWZ.  

W odniesieniu do zarzutu braku poświadczenia za zgodność z oryginałem przez Lidera 

Konsorcjum kserokopii dokumentów podmiotów występujących wspólnie Zespół Arbitrów 

stwierdził, że przepisy SIWZ nie nakładają takiego obowiązku. W związku z powyższym zarzut nie 

zachowania właściwej formy jest nieuzasadniony. 

Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 191 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zespół Arbitrów orzekł jak w sentencji. 

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. 


