
Sygn. akt UZP/ZO/0-2541/05 
 

WYROK 
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 14 września 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marta Jadwiga Włodarczyk 

Arbitrzy: Paweł Rakoczy 

Piotr Paweł Magda 

Protokolant Katarzyna Kawulska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14.09.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez 

Konsorcjum: TECHMEX S.A., FIN SKOG GEOMATICS INT Sp. z o.o., OPG Koszalin 

Sp. z o.o., Interim L. Pietrzak, EUROSYSTEM Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 71 

od oddalenia przez zamawiającego Fundacja "Fundusz Współpracy" Jednostka 

Finansująco-Kontraktująca, Warszawa, ul. Górnośląska 4a 

protestu z dnia 24 sierpnia 2005 r. 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie. 
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2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: TECHMEX S.A., FIN SKOG 

GEOMATICS INT Sp. z o.o., OPG Koszalin Sp. z o.o., Interim L. Pietrzak, 

EUROSYSTEM Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 71 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 185 zł 59 gr 

(słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: TECHMEX S.A., FIN SKOG 

GEOMATICS INT Sp. z o.o., OPG Koszalin Sp. z o.o., Interim L. Pietrzak, 

EUROSYSTEM Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 71 

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 1 488 zł 41 gr  

(słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści jeden 

groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: 

TECHMEX S.A., FIN SKOG GEOMATICS INT Sp. z o.o., OPG Koszalin 

Sp. z o.o., Interim L. Pietrzak, EUROSYSTEM Sp. z o.o., Bielsko-Biała, 

ul. Partyzantów 71. 

3. Uzasadnienie
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Przedmiotem wniesionego protestu stało się wykluczenie wykonawcy z powodu 

dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym informacji z KRK 

jednego z uczestników konsorcjum wystawionego wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz niedołączenie 

wymaganej opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym uczestnika konsorcjum 

występującego w jego imieniu. Okoliczności te Odwołujący uznał za oczywiste omyłki, bowiem 

był w posiadaniu obu prawidłowych dokumentów, a jedynie w skutek błędu nie zostały one 

dostarczone Zamawiającemu w terminie.  

Odwołujący zarzucił też wskazanie przez Zamawiającego w informacji o wykluczeniu 

nieprawidłowej podstawy prawnej dokonanych czynności.  

Zamawiający argumentów tych nie podzielił i wskazał, iż Odwołujący nie dochował 

terminu do wniesienia protestu, gdyż dotarł on do Zamawiającego w wersji pisemnej dnia 

29.08.2005r., tj. po upływie 7-dniowego terminu określonego w art. 180 ust. 2 ustawy.  

Odwołujący podtrzymał zarzuty protestu wskazując, iż termin na jego wniesienie został 

dochowany, bowiem wymóg pisemności odnosi się do formy protestu. Chwilą wniesienia 

protestu jest natomiast moment, w którym doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł 

zapoznać się z jego treścią.  

Odwołujący na rozprawę nie stawił się. Zamawiający podtrzymał swój wniosek o 

oddalenie odwołania, gdyż wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożony przez 

Odwołującego nie zawierał wszystkich dokumentów wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w 

ustawie oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 7 kwietnia 2004r.  

Zespół Arbitrów zważył, co następuje. 

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych protest wnosi się w 

terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o 
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okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z 

chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.  

Odwołujący powziął wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu w 

dniu 19.08.2005r.   

W ocenie Zespołu Arbitrów Zamawiający w przedmiotowej sprawie niewątpliwie mógł 

zapoznać się z treścią protestu w dniu 26.08.2005r. (piątek), tj. w chwili otrzymania faksu 

zawierającego ten protest. Dochowana również została prawem wymagana forma pisemna, 

bowiem pismo zawierające ten protest Zamawiający otrzymał dnia 29.08.2005r. (poniedziałek). 

Odmienna interpretacja spowodowałaby zdaniem składu orzekającego bezprzedmiotowość 

uregulowania zawartego w art. 180 ust. 2, zdanie 2 ustawy w sytuacji jak w przedmiotowej 

sprawie, bowiem Zamawiający mimo, że zapoznał się z treścią protestu w terminie 

przewidzianym na jego wniesienie, za termin wniesienia protestu uznał datę otrzymania pisemnej 

wersji protestu.  

Dlatego Zespół Arbitrów uznał, iż protest w przedmiotowym postępowaniu został 

wniesiony w terminie prawem przewidzianym.  

Odnosząc się do zarzutów odwołania, Zespół Arbitrów stwierdził, iż są one niezasadne. 

Z art. 50 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika bowiem, iż wykonawca składając wniosek 

o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym obowiązany jest dołączyć oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków - jeżeli żąda tego Zamawiający. Zamawiający zawarł takie wymaganie w sekcji III 

pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu wskazując jednocześnie, iż uzupełnienie wymaganych 

dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania wniosków, chyba że ich 

nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Art. 51 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przesądza z kolei, iż Zamawiający zaprasza do składania ofert jedynie wykonawców, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.  



Strona 5 z 7 

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, iż w terminie wyznaczonym na składanie 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Odwołujący nie dołączył aktualnej 

informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – jednego z uczestników konsorcjum, oraz wymaganej opinii biegłego rewidenta o 

dołączonym sprawozdaniu finansowym TECHMEX S.A. (uczestnika konsorcjum).  

W tej sytuacji bez znaczenia dla sprawy jest fakt posiadania tych dokumentów już w dacie 

złożenia wniosku. Odwołujący nie dochował należytej staranności w przedmiotowej sprawie i nie 

miał podstaw oczekiwać przyjęcia przez Zamawiającego jakiegokolwiek dokumentu 

dostarczonego po wyznaczonym terminie w sytuacji, gdy nie zaistniała przesłanka, o której 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy.  

Dla oceny zasadności wykluczenia Odwołującego z postępowania nie ma też istotnego 

znaczenia błędne wskazanie przez Zamawiającego w piśmie informującym o tym wykluczeniu 

jego podstawy prawnej. Podstawa taka bowiem w rzeczywistości istniała i została zawarta w art. 

24 ust. 2 pkt 3 ustawy. W tej sytuacji nie ma istotnego znaczenia również argument 

Zamawiającego, iż Odwołujący nie wykazał dostatecznie swej wiarygodności finansowej.  

Za całkowite nieporozumienie uznał Zespół Arbitrów oczekiwanie Odwołującego, by 

Zamawiający potraktował brak wymaganych dokumentów jako oczywistą omyłkę możliwą do 

poprawienia w trybie art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za omyłkę pisarską uznać 

bowiem można, np. widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, 

niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego część. W każdym też przypadku błąd o charakterze 

oczywistej omyłki pisarskiej nadawać się musi do poprawienia wyłącznie przez Zamawiającego 

bez konieczności działań ze strony wykonawcy. W żadnym razie natomiast za oczywistą omyłkę 

pisarską, a tym bardziej rachunkową (przez którą rozumieć należy wyłącznie działanie na 

liczbach) nie można uznać wymiany nieaktualnego dokumentu na aktualny lub dołączenia 

brakującego dokumentu.  
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Dlatego, ponieważ wykluczenie Odwołującego się konsorcjum okazało się uzasadnione i 

zgodne z prawem odwołanie należało oddalić.  

W związku z powyższym 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. 


