
Sygn. akt UZP/ZO/0-2756/05 
 

WYROK 
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 4 października 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Andrzej Ratyński 

Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik 

Piotr Paweł Magda 

Protokolant Katarzyna Kawulska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04.10.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Konsorcjum: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. z Warszawy, 

"LEVEL" PG-P Sp. z o.o. z Siedlec, OPG-K Sp. z o.o. z Opola, OPG-K "GEOMAP" 

Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pstrowskiego 10  

od oddalenia przez zamawiającego Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka 

Finansująco-Kontraktująca, Warszawa, ul. Górnośląska 4A 

protestu z dnia 12 września 2005 r. 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie. 
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2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-

Kartograficzne S.A. z Warszawy, "LEVEL" PG-P Sp. z o.o. z Siedlec, OPG-K Sp. z o.o. 

z Opola, OPG-K "GEOMAP" Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pstrowskiego 10  

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: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-

Kartograficzne S.A. z Warszawy, "LEVEL" PG-P Sp. z o.o. z Siedlec, OPG-K 

Sp. z o.o. z Opola, OPG-K "GEOMAP" Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pstrowskiego 10  

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 1 560 zł 41 gr  

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

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: 

Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. z Warszawy, "LEVEL" 

PG-P Sp. z o.o. z Siedlec, OPG-K Sp. z o.o. z Opola, OPG-K "GEOMAP" Sp. z o.o., 

Warszawa, ul. Pstrowskiego 10 . 

3. Uzasadnienie

   Zamawiający – Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco–

Kontraktująca  -  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie 
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zamówienia publicznego p.n.: „Pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów 

zakwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 

2003/2005 – 710.04.05.01”.  

   Pismem z dn.2.09.2005r. Zamawiający wykluczył z postępowania Odwołującego – 

konsorcjum , w którego skład wchodzą: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 

S.A. w W-wie, LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu, Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o. w Kielcach. Powodem było 

nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegające na tym, że Odwołujący na 

potwierdzenie zdolności finansowych złożył niekompletne sprawozdanie finansowe - bez 

informacji dodatkowej, która zgodnie z ustawą z 29.09.1994r. o rachunkowości jest częścią tego 

sprawozdania.   

   W dniu 12.09.2005r. Odwołujący  wniósł protest na tę czynność Zamawiającego 

zarzucając mu naruszenie art.24 ust.1 pkt 10 w zw. z art.22 ust.1 pkt 3 ustawy PZP. Zgodnie z 

zapisem w sekcji III.2.1 pkt 5 SIWZ Zamawiający wymagał , aby wykonawcy wykazali się 

rocznym obrotem finansowym za każdy rok z ostatnich dwóch lat obrotowych równym 

przynajmniej   5 mln PLN. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający żądał przedstawienia 

sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegało ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 

przepisami o rachunkowości, również z opinią biegłego, albo w przypadku wykonawców nie 

zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych, innych dokumentów określających 

obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż dwa lata obrotowe.    

   Członkowie konsorcjum przedstawili sprawozdania finansowe, z których jednoznacznie 

wynika, że konsorcjum spełnia warunek osiągnięcia wymaganych obrotów. Członkowie 

konsorcjum przedstawili sprawozdania finansowe rozumiane w wąskim zakresie , tj. obejmujące 

tylko bilans i rachunek zysków i  strat , co jest wystarczające do określenia sytuacji finansowo – 
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ekonomicznej firmy. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu szerszym obejmuje także dodatkowe 

informacje i wyjaśnienia, które jednak nie przedstawiają skumulowanych przychodów danej 

jednostki, czego wymagał Zamawiający.  Zdaniem Odwołującego kompletność sprawozdania 

finansowego nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, gdy z przedstawionych dokumentów 

jednoznacznie wynikają okoliczności potwierdzające warunki żądane przez Zamawiającego.  

    Odwołujący podniósł też zarzut nierównego traktowania wykonawców, ponieważ 

wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych mogli składać inne 

dokumenty  określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności. Przedstawione przez 

konsorcjum sprawozdania finansowe pozwalają Zamawiającemu określić wielkość obrotów 

rocznych w takim samym zakresie. 

   Ponadto Odwołujący zwrócił uwagę na zapis sekcji III.2.1) SIWZ, że zdolność 

ekonomiczna i finansowa wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie będzie 

sumowana. Tylko dwaj członkowie konsorcjum złożyli sprawozdania wg Zamawiającego 

wadliwe. Jednak łączne przychody pozostałych uczestników konsorcjum w sposób wystarczający 

wypełniają warunek zdolności finansowej określony w SIWZ. 

   Zamawiający w dniu 16.09.2005r. protest oddalił, w którym podtrzymał swoje 

stanowisko Jednocześnie skorygował swój błąd polegający na tym, że wykluczając 

Odwołującego z postępowania powinien powołać się na naruszenie art.24 ust2 pkt 3) ustawy 

PZP a nie  na art.24 ust.1 pkt 10).  

    W dniu 21.09.2005r. Odwołujący wniósł odwołanie , w którym podtrzymał wszystkie 

zarzuty podniesione w proteście. Dodatkowo zarzucił niedozwolona zmianę podstawy prawnej 

zaskarżonej czynności.  Zdaniem Odwołującego konsorcjum nie mogło naruszyć art.24 ust.2 pkt 

3 ustawy ponieważ  dostarczyło sprawozdania finansowe w zakresie wystarczającym do oceny 

obrotu finansowego. Natomiast żądanie przez Zamawiającego dokumentów, które  nic nie 
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wnoszą do sprawy oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – 

narusza art.25 ustawy PZP.  

Zamawiający narusza też zasadę równego traktowania wykonawców (art.7 ustawy PZP), 

ponieważ  żąda  dokumentów w większym zakresie od wykonawców , którzy mają obowiązek 

składnia sprawozdań finansowych. 

   Ostatecznie Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności 

oceny spełnienia przez konsorcjum warunku udziału w postępowaniu. 

Zespół Arbitrów na podstawie akt sprawy i wyjaśnień stron złożonych na rozprawie 

ustalił i zważył, co następuje: 

Zamawiający wymagał, aby wykonawcy wykazali się rocznym obrotem finansowym za 

każdy rok z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeśli okres działalności jest krótszy – za ten okres -  

równy przynajmniej 5 mln PLN . Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wymagał złożenia 

sprawozdania finansowego, a jeśli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 

przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, albo w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych 

dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy 

niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający żądał sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Zgodnie z art. 

45 ust. 2 tej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat i 

informacji dodatkowej. Jest faktem bezspornym potwierdzonym przez Odwołującego, ze złożone 

przez uczestników konsorcjum sprawozdania są niekompletne, nie zawierają bowiem informacji 

dodatkowej. W konsekwencji Zespół Arbitrów ustalił, że Odwołujący nie złożył wszystkich 

wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zatem Zamawiający był zobowiązany do 
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wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Zdaniem Zespołu Arbitrów podanie błędnej podstawy prawnej w informacji o 

wykluczeniu nie powoduje bezskuteczności tej czynności.  

Argumentacja Odwołującego, że sprawozdanie finansowe w wąskim zakresie, tj. bilans 

oraz rachunek zysków i strat są dokumentami wystarczającymi dla oceny spełnienia przez 

wykonawców warunku określonego w ogłoszeniu i SIWZ, mogła być przez Odwołującego 

podniesiona w proteście na treść SIWZ. Ponieważ protest taki nie został sformułowany 

Odwołujący zobowiązany był złożyć dokumenty zgodne z warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego. Ponadto zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 25 ustawy Prawo 

zamówień publicznych poprzez żądanie dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania nie był zawarty w treści protestu, zatem też nie podlegał ocenie przez Zespół 

Arbitrów. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono 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. 


