
Sygn. akt UZP/ZO/0-1000/05 
 

WYROK  
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 18 maja 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Grażyna Arlet 

Arbitrzy: Piotr Borkowski 

 Krzysztof Rozenbajger 

Protokolant Katarzyna Kawulska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.05.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o.; P.I. - W. INTERMAP Sp. z o.o. O.P.G-K 

GEOMAP Sp. z o.o., Częstochowa, ul. Jaracza 4 

od oddalenia przez zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Łódzki Oddział Regionalny, Łódź, Al. J. Piłsudskiego 84 

protestu z dnia 23 kwietnia 2005 r. 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie. 
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2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. 

z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o.; P.I. - W. 

INTERMAP Sp. z o.o. O.P.G-K GEOMAP Sp. z o.o., Częstochowa, ul. Jaracza 4 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 480 zł 99 gr 

(słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć 

groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych 

Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o.; P.I. - 

W. INTERMAP Sp. z o.o. O.P.G-K GEOMAP Sp. z o.o., Częstochowa, ul. Jaracza 

4 

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 1 193 zł 01 gr  

(słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy złote jeden grosz)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o.; P.I. - W. INTERMAP Sp. z o.o. O.P.G-K 

GEOMAP Sp. z o.o., Częstochowa, ul. Jaracza 4. 

3. Uzasadnienie
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W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 

Zamawiającego– Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny 

na wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach systemu IACS na 

terenie województwa: łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego Odwołujący – 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych sp. z o.o. w Częstochowie jako lider konsorcjum, w skład 

którego wchodzą również: 

1) Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.  w Opolu, 

2) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe INTERMAP  Sp. z o.o. w Sieradzu, 

3) i Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o. w 

Kielcach, 

został w dniu 21 kwietnia 2005 r. powiadomiony przez Zamawiającego o rozstrzygnięciu 

przedmiotowego postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.  W postępowaniu tym jako 

najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Konsorcjum reprezentowanego przez Techmex S.A. w 

Bielsku Białej. 

W dniu 25 kwietnia 2005 r. Odwołujący po otrzymaniu w dniu 23 kwietnia 2005 r. 

zawiadomienia o wniesieniu protestu przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK 

Rzeszów przyłączył się do tego protestu i równocześnie  w tym samym złożył dniu własny protest, 

będący przedmiotem rozpatrywania  w niniejszej sprawie. 

 W złożonym proteście Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż ten: 

1) zaniechał wykonania czynności nakazanej przez art. 90 ustawy Prawo zamówień 

publicznych celem ustalenia czy nie zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 i 2 

ustawy, nie uzasadniając jednak bliżej podniesionego zarzutu, 

2) nie wykluczył wybranego wykonawcy z postępowania mimo naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 

3 tj. braku opłaty skarbowej na pełnomocnictwie,  

3) wbrew zasadom określonym w rozdziale II ust. 15 SIWZ nie odrzucił oferty, która została 
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podpisana przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania wykonawcy, 

4) nie odrzucił oferty mimo że wykonawca nie posiadał wiedzy i doświadczenia niezbędnego 

do realizacji zamówienia gdyż:  

a) wybrana oferta nie zawierała informacji wskazującej na wykonanie przez członków 

konsorcjum przedsięwzięcia zbliżonego do objętego zamówieniem, 

b) w wykazie projektów zrealizowanych przez konsorcjum wskazano wyłącznie prace 

zrealizowane przez Geotech Z. Leszczewicz, 

c) tylko jedna z przedłożonych referencji spełniała wymogi określone w rozdziale V pkt 

3 SIWZ, 

5) nie odrzucił wybranej oferty pomimo, że wykonawca nie dysponował potencjałem 

technicznym umożliwiającym poprawne i terminowe wykonanie usługi przez zespoły 

kontrolne zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V ust. 4 pkt 4.2.1 SIWZ gdyż nie 

posiadał co najmniej 40 tachometrów elektronicznych lub odbiorników GPS 

posiadających odpowiednie parametry techniczne, 

6) wbrew wymogom SIWZ str. 2 formularza ofertowego konsorcjum nie podało nazw i 

adresów podwykonawców 

Zamawiający pismem z dnia 28 kwietnia 2005 r. (doręczone Odwołującemu w tym samym 

dniu) protest oddalił argumentując że: 

– w zakresie zarzutu nie podania nazw i adresów podwykonawców – wykonawca podał te 

informacje na stronie 258, 

– w zakresie zarzutu iż podwykonawcy zostaną dopiero przeszkoleni w zakresie 

przeprowadzania kontroli – Zamawiający nie wymagał w SIWZ wyszkolenia inspektorów 

terenowych w chwili składania oferty, 

– co do zarzutu podania w wykazie zrealizowanych projektów wyłącznie prac wykonawczych 

przez GEOTECH Z. Leszczewicz - w wypadku wykonawców, którym jest konsorcjum dla 
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spełnienia jakiegokolwiek warunku zapisanego w SIWZ wystarczy, że spełni go jeden z 

konsorcjantów , a nie wszyscy 

– co do braku potencjału technicznego Zamawiający zwracał się do wybranego wykonawcy o 

wyjaśnienie parametrów technicznych wpisanych w wykaz potencjału technicznego GPS i 

uznał w oparciu o te wyjaśnienia, że wykonawca spełnia ten warunek 

– w zakresie zarzutu dotyczącego pełnomocnictwa zamawiający stanął na stanowisku, iż Pani 

Małgorzata Krówczyńska posiadała pełnomocnictwo do reprezentowania firmy Techmex 

S.A. a dodatkowo w pełnomocnictwie tym zawarte były uprawnienia do podpisywania 

dokumentów konsorcjalnych i to przesądzało, że legitymowała się prawidłowo udzielonym 

pełnomocnictwem. Nie miało więc w takich okolicznościach znaczenia, że pełnomocnictwo to 

udzielone zostało przed dniem zawarcia  umowy konsorcjum. 

Do pozostałych zarzutów Zamawiający nie odniósł się. 

 Niezadowolony z rozstrzygnięcia protestu Odwołujący wniósł w dniu 2.05.2005 r. 

odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podtrzymując zarzuty zawarte w proteście 

i wnosząc o nakazanie powtórzenia czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty. W odwołaniu wyjaśnił również, że w dniu 28 kwietnia 2005 r. 

powiadomiony został o odrzuceniu protestu PGK OPGK Rzeszów S.A. do którego się przyłączył i 

do czasu sporządzania niniejszego odwołania nie były znane dalsze losy tego protestu. To 

spowodowało, iż w odwołaniu tym odniósł się wyłącznie do rozstrzygnięć Zamawiającego  do 

jego protestu a argumenty zaprezentowane w proteście PGK OPGK Rzeszów S.A. jedynie może 

powtórzyć.  

 Zespół Arbitrów po rozpatrzeniu sprawy, wysłuchaniu stron i zapoznaniu się z 

dokumentacją postępowania ustalił i  zważył co następuje: 

 Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie są wyłącznie zarzutu jakie Odwołujący 

zawarł w proteście a następnie podniósł w odwołaniu od tego protestu. 
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Odwołanie jest niezasadne i podlega oddaleniu z następujących powodów: 

W pierwszej kolejności, jako do najdalej idącego w zakresie skutków Zespół Arbitrów 

odniósł się do zarzutu braku pełnomocnictwa dla P. Małgorzaty Krówczyńskiej do złożenia 

oferty w imieniu Konsorcjum. Zgodnie z art. 23 ust. 1 PZP  wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 

się o udzielenie zamówienia . W takim jednak przypadku  zobligowani są do ustanowienia 

pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  albo  

reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo 

może  przybrać formę odrębnego dokumentu lub być zawarte w umowie  o ustanowieniu 

konsorcjum. W niniejszej sprawie pełnomocnictwo ustanowione zostało w §3 ust. 1 umowy 

konsorcjum, gdzie jej strony udzieliły pełnomocnictwa liderowi konsorcjum Techmex S.A. m.in. 

do złożenia oferty do Zamawiającego. Równocześnie w §2 tej umowy lider konsorcjum ustanowił 

osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym i składania oświadczeń woli Panią 

Małgorzatę Krówczyńską, co strony umowy potwierdziły składając pod nią swoje podpisy. 

Zespół Arbitrów uznał więc, że w takich okolicznościach spawy uprawniona była ona do złożenia 

tej oferty. 

W zakresie zarzutu zaniechania czynności nakazanej w art. 90 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zespół Arbitrów ustalił, że Zamawiający wystąpił w trybie tego przepisu do 

wykonawcy o wyjaśnienie kalkulacji ceny i otrzymał takie wyjaśnienia. Po ich analizie uznał je 

za wystarczające. Mając dodatkowo na uwadze, że złożone oferty zawierały ceny nie 

odbiegające od siebie w znacznym stopniu, Zespół Arbitrów nie dopatrzył się w tym zakresie 

naruszenia przepisów prawa. 

Co do zarzutu braku opłaty skarbowej na pełnomocnictwie w ocenie Zespołu Arbitrów  

nie stanowi to podstawy do uznania, że wykonawca zalega z uiszczaniem podatków i opłat. O 

istnieniu tej przesłanki można by bowiem mówić, gdyby okoliczność taka wynikała z dokumentu, 

tj. zaświadczenia wystawionego przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Wykonawca 
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przedłożył takie zaświadczenie i wynika z niego, że nie zalega w uiszczaniu podatku i opłat. 

Podobnie wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt V Ca 259/04. 

W zakresie zarzutu dotyczącego braku wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji 

zamówienia przez wykonawcę Zespół Arbitrów ustalił, że w rozdziale V pkt 3 Zamawiający 

postawił wykonawcom wymóg, że o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają 

doświadczenie w realizacji następujących prac: wykonania pomiarów powierzchni z 

wykorzystaniem urządzeń Totalstation lub technologii GPS, realizacji opracowań z wykonaniem 

lub wykorzystaniem map numerycznych, wykonaniem prac związanych z modernizacją ewidencji 

gruntów.  

W wyniku doprecyzowania zapisów SIWZ w formie odpowiedzi Zamawiającego na 

pytania wykonawców (pismo z dnia 10.03.2005r.) Zamawiający wyjaśnił, iż  uzna, że wykonawca 

posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że zrealizował projekt zawierający 

jeden z wymienionych przez Zamawiającego zakresów prac. W świetle takich okoliczności 

wybrany wykonawca, zdaniem Zespołu Arbitrów, przedłożył w swojej ofercie wymagane 

dokumenty, tj. wykaz zrealizowanych projektów i referencje. 

W zakresie zarzutu nie wskazania nazw i adresów podwykonawców Zespół Arbitrów 

ustalił, że jest on niezasadny, bowiem wykaz taki wykonawca przedłożył na str. 258 oferty. W tym 

zakresie Zespół Arbitrów uznał wyjaśnienia Zamawiającego złożone na rozprawie za 

wyczerpujące i przekonywujące. 

Co do zarzutu nie wykazania przez wykonawcę potencjału technicznego, który 

umożliwiałby mu poprawne i terminowe wykonanie usługi, Zespół Arbitrów ustalił, że 

Zamawiający występował do wykonawcy o wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty w 

zakresie parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń w ofercie. Za rozstrzygające Zespół 

Arbitrów uznał oświadczenie wykonawcy, że urządzenia te spełniają wymogi postawione w 

SIWZ, a także wyjaśnienia Zamawiającego, że w zakresie oceny wiarygodności tego 
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oświadczenia kierował się dotychczasowym własnym doświadczeniem i wiedzą. Nadto 

Odwołujący nie przedstawił na podparcie swoich zarzutów żadnego w tym zakresie dowodu. 

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. 


