
Sygn. akt UZP/ZO/0-2804/05 
 

WYROK 
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak 

Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek 

Barbara Maria Fabin 

Protokolant Katarzyna Kozłowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06.10.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno - Projektowa S.A. i Przeds. Geodezyjno - 

Informatyczne COMPASS S.A., Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 

od oddalenia przez zamawiającego Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco 

- Kontraktująca, Warszawa, ul. Górnośląska 4a 

protestu z dnia 12 września 2005 r. 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wykluczenia Odwołującego z udziału w 

postępowaniu i nakazuje Zamawiającemu dokonanie powtórnej oceny spełniania przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.  



Strona 2 z 6 

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 3 717 zł 59 gr 

(słownie: trzy tysiące siedemstet siedemnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno - 

Projektowa S.A. i Przeds. Geodezyjno - Informatyczne COMPASS S.A., Tarnów, 

ul. Kaczkowskiego 6 

2) dokonać wpłaty kwoty 6 717 zł 59 gr  

(słownie: sześć tysięcy siedemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

przez Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco - Kontraktująca, 

Warszawa, ul. Górnośląska 4a na rzecz Konsorcjum: Małopolska Grupa 

Geodezyjno - Projektowa S.A. i Przeds. Geodezyjno - Informatyczne COMPASS 

S.A., Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 

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 956 zł 41 gr  

(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: 

Małopolska Grupa Geodezyjno - Projektowa S.A. i Przeds. Geodezyjno - 

Informatyczne COMPASS S.A., Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6. 

3. Uzasadnienie
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Zamawiający, tj. Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco – 

Kontraktująca w Warszawie, prowadził postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na 

pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu 

Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/005 – 710.04.05.01/01.  

W dniu 05.09.2005 r. Zamawiający poinformował konsorcjum firm: Małopolska Grupa 

Geodezyjno - Projektowa S.A. w Tarnowie i Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Informatyczne 

„COMPASS” S.A. w Krakowie o wykluczeniu z postępowania z uwagi na to, iż załączony do 

wniosku wykaz osób mających wykonywać zamówienie nie zawiera informacji o posiadaniu 

przez nie wyższego wykształcenia z zakresu geodezji i kartografii. 

W proteście z 12.09.2005 r. Konsorcjum zakwestionowało argumenty zamawiającego 

odnośnie braku wskazania wymaganego wykształcenia po stronie osób mających wykonywać 

zamówienie. Zdaniem Protestującego wynika to jednoznacznie z załącznika pt. „Potencjał 

kadrowy”, sporządzonego według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego. 

W dniu 16.09.2005 r., Zamawiający protest oddalił jako bezzasadny. 

W odwołaniu z 21.09.2005 r. Konsorcjum podtrzymało w całości stanowisko zawarte w 

proteście i wniosło o unieważnienie wykluczenia Konsorcjum z udziału w postępowaniu oraz 

nakazanie Zamawiającemu dokonania powtórnej czynności oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i zaproszenia Konsorcjum do składania ofert . 

Zespół Arbitrów, po analizie materiału dowodowego zebranego w sprawie oraz 

wysłuchaniu stron na rozprawie uznał, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

W sekcji III.2.1.6 ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, iż wykonawcy muszą 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi stosowne uprawnienia 

i kwalifikacje wymagane w dziedzinie geodezji i kartografii, a w szczególności co najmniej 20 

osobami posiadającymi wyższe wykształcenie z zakresu geodezji i kartografii wśród których co 

najmniej 16 osób posiada doświadczenie w zakresie ewidencji gruntów i co najmniej 4 osoby 
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posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii o których mowa w art. 43 

pkt 1 i 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednocześnie III.2.1.8 Zamawiający 

wskazał, iż ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według 

formuły 0-1 „Spełnia nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do 

złożonego wniosku. W pkt III.2.1.3 Zamawiający wskazał, iż w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi przedstawić m.in. wykaz osób i podmiotów 

które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności. Ponadto w sekcji VI pkt VI.4 Zamawiający wskazał, iż 

zaleca się składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi 

dokumentami i oświadczeniami na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego.  

 

Zespół Arbitrów uznał, iż wobec wskazanych zapisów SIWZ dotyczących 

dokumentowania warunków udziału w postępowaniu polegającego na zapewnieniu określonej 

ilości osób z wyższym wykształceniem geodezyjno- kartograficznym  należy stwierdzić, iż 

złożenie oferty zawierającej wypełniony formularz „potencjał kadrowy” stanowiący załącznik nr 

2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełnia wymogi Zamawiającego w 

rozpatrywanym zakresie. Wobec braku sprecyzowania rodzaju dokumentu potwierdzającego 

spełnianie rozpatrywanego warunku i zapisów SIWZ zalecającego stosowanie przygotowanych 

przez Zamawiającego formularzy należało uznać, iż w przypadku prawidłowego wypełnienia 

owych formularzy (zamieszczenie wszystkich zalecanych danych) brak było podstaw do 

wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 24 

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.  



Strona 5 z 6 

O kosztach pełnomocnika w kwocie 3,000.00 złotych rozstrzygnięto mając na uwadze 

stopień skomplikowania 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. 


