
Sygn. akt UZP/ZO/0-3302/05 
 

WYROK 
 
 

Zespołu Arbitrów z dnia 17 listopada 2005 r. 
 
Zespół Arbitrów w składzie:  

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska 

Arbitrzy: Wacław Baran 

Anna Maria Majstrowicz 

Protokolant Rafał Oksiński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15.11.2005r. i 17.11.2005 r. w Warszawie odwołania 

wniesionego przez Konsorcjum: ESTEREOFOTO GeoEngenharia S.A.   Rua  Aristides de 

Sousa Mendes 6A, 1600-413 Lisbona, Portugalia   i   EUROSYSTEM Sp. z o.o.   Chorzów, 

ul. Armii Krajowej 9A 

od oddalenia przez zamawiającego Gminę Wrocław   Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 

protestu z dnia 24 października 2005 r. 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie.  
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2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: ESTEREOFOTO GeoEngenharia S.A.   

Rua  Aristides de Sousa Mendes 6A, 1600-413 Lisbona, Portugalia   i   EUROSYSTEM 

Sp. z o.o.   Chorzów, ul. Armii Krajowej 9A 

i nakazuje:  

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 063 zł 59 gr 

(słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)  

z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: ESTEREOFOTO GeoEngenharia 

S.A.   Rua  Aristides de Sousa Mendes 6A, 1600-413 Lisbona, Portugalia   i   

EUROSYSTEM Sp. z o.o.   Chorzów, ul. Armii Krajowej 9A 

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 1 610 zł 41 gr  

(słownie: jeden tysiąc sześćset dziesięć złotych czterdzieści jeden groszy)  

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: 

ESTEREOFOTO GeoEngenharia S.A.   Rua  Aristides de Sousa Mendes 6A, 1600-

413 Lisbona, Portugalia   i   EUROSYSTEM Sp. z o.o.   Chorzów, ul. Armii 

Krajowej 9A. 

3. Uzasadnienie

W dniu 18.10.2005r. Zamawiający - Gmina Wrocław zawiadomił Odwołującego o 

uwzględnieniu w części wcześniejszego protestu z dnia 13.10.2005r. na czynność wyboru oferty 
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najkorzystniejszej. Zamawiający uwzględniając protest w zakresie wskazania błędnego terminu 

związania ofertą przez wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, dokonał 

powtórzenia oprotestowanej czynności. W wyniku powtórnej oceny ofert Zamawiający dokonał 

ponownego wyboru zakwestionowanej oferty uznając, że błąd co do terminu związania ofertą (30 

dni zamiast wymaganych specyfikacją 60 dni) jest oczywistą omyłką pisarską. 

W dniu 24.10.2005r. Odwołujący złożył kolejny protest, zarzucając wybranej ofercie 

niezgodność z treścią SIWZ. Zamawiający oddalił protest o czym zawiadomił Odwołującego 

pismem z dnia 26.10.2005r. 

W dniu 31.10.2005r. wykonawca złożył odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych podtrzymując zarzut protestu. 

Zespół Arbitrów zważył, co następuje: 

Zarzut polegający na niedozwolonym poprawieniu przez Zamawiającego tekstu oferty w 

trybie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych jest niezasadny. 

Przede wszystkim Zespół Arbitrów zwraca uwagę na fakt, że pojęcie oferty obejmuje 

oświadczenie woli wykonawcy określające warunki realizacji zamówienia publicznego. Inne 

oświadczenia wykonawcy, w tym oświadczenie w sprawie terminu związania ofertą, 

oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 oraz dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu składane są wraz z ofertą nie stanowią treści oferty. 

Połączenie oferty i oświadczeń w jedną całość lub na jednym formularzu, tak jak w 

przedmiotowej sprawie, jest tylko czynnością techniczną, nie mającą jakichkolwiek konsekwencji 

prawnych. 

Skoro treścią oferty są postanowienia przyszłej umowy to niewątpliwie termin związania 

ofertą do tych postanowień nie należy.  
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Z powyższych względów żądanie Odwołującego odrzucenia oferty uznanej za 

najkorzystniejszą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych jest 

niezasadne. 

W oparciu o ww. podstawę prawną można odrzucić ofertę wyłącznie z powodów 

związanych z jej treścią, a nie z załączonymi do niej dokumentami czy też oświadczeniami.  

Podkreślić również należy, że wykonawca zgodnie z ustawą - Prawo zamówień 

publicznych, nie określa sam terminu związania ofertą, a oznacza go zawsze Zamawiający. 

Wykonawca przystępujący do postępowania jest związany złożoną ofertą przez okres wyznaczony 

na mocy SIWZ zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie 

ma możliwości wskazania innego terminu.  

W związku z powyższym zdaniem Zespołu Arbitrów, błąd w oświadczeniu wykonawcy 

dotyczący terminu związania ofertą ma charakter proceduralno-techniczny, a nie merytoryczny. 

Z przepisu art. 87 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych jako normy poświęconej 

poprawianiu omyłek pisarskich wynika, że muszą mieć charakter oczywisty. Oczywistość omyłki 

w zakresie terminu związania ofertą polega na tym, że wadium złożone w formie pieniężnej przez 

wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą obejmuje swą ważnością cały 

okres związania ofertą określony przez Zamawiającego w SIWZ tj. 60 dni, a nie okres związania 

wskazany omyłkowo przez wykonawcę tj. 30 dni.  

Usunięcie więc błędu przez Zamawiającego w trybie sprostowania oczywistej omyłki 

pisarskiej nie stanowi naruszenia prawa. 

Wskazanie przez Odwołującego naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 57 ust. 4 

ustawy - Prawo zamówień publicznych poprzez ustalenie terminu związania ofertą w 

specyfikacji, a nie w zaproszeniu do składania ofert (art. 59 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych) nie wywołuje określonego skutku prawnego, gdyż termin ustawowy na 

oprotestowanie zapisów SIWZ i zaproszenia do składania ofert nie został zachowany. 
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Zdaniem Zespołu Arbitrów uchybienie to nie miało charakteru rażącego i nie miało 

wpływu na wynik postępowanie. 

Wobec powyższego nie zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych nakazująca z urzędu unieważnienie postępowania. 

W tej sytuacji należało orzec jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z treścią art. 

191 ust. 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. 


