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DECYZJA
z dnia z 16 lipca 2007 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiębiorców Impex Trade Sp. z o.o. w Katowicach, Marka P. prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Meblowy „Fornit” w Jaworznie, Zakład L&L, A. Leda, E. Leda, R. Leda Sp. j.
w Jaworznie za ograniczającą konkurencję
(Nr RKT-22/2007)
Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz zgodnie z §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po
przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Parexbud Sp. z o.o.,
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 24, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, uznaje się za praktykę
ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy, zawarcie przez: Impex Trade Sp. z o.o.,
40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B, Marka Pieczarę prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji
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działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jaworzno pod numerem 1094 jako: Zakład Meblowy „Fornit”,
43-600 Jaworzno, ul. Grabańka 25, Zakład L&L, A. Leda, E. Leda, R. Leda Spółka jawna, 43-600 Jaworzno, ul. Szczakowska 35,
porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na uzgodnieniu przez ww. przedsiębiorców cen w ofertach składanych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Dostawę i montaż wyposażenia
budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” zorganizowanym przez Lubelski Zarząd
Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 27 czerwca 2005 r.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów: nakłada się na
Impex Trade Sp. z o.o., 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B, karę pieniężną w wysokości 108.292 zł, nakłada się na Marka Pieczarę
prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Jaworzno pod numerem 1094 jako: Zakład Meblowy „Fornit”, 43-600 Jaworzno, ul. Grabańka 25, karę pieniężną
w wysokości 508.514 zł, nakłada się na Zakład L&L, A. Leda, E. Leda, R. Leda Spółka jawna, 43-600 Jaworzno, ul. Szczakowska 35,
karę pieniężną w wysokości 326.893 zł, płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7
ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 17 maja 2005 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „organem antymonopolowym”
lub „Prezesem Urzędu”) wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Parexbud Sp. z o.o. w Lublinie (zwanego dalej „Spółką
Parexbud” lub „Wnioskodawcą”) o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko: Impex Trade Sp. z o.o. w Katowicach
(zwany dalej „Impex Trade”), Zakładowi L&L A. Leda, E. Leda, R. Leda Sp. j. z siedzibą w Jaworznie (zwany dalej „Zakładem L&L”) oraz
Markowi P. prowadzącemu działalność gospodarczą jako Zakład Meblowy „Fornit” w Jaworznie (zwany dalej „Zakładem Meblowym
Fornit”). Wnioskodawca zarzucił ww. przedsiębiorcom (zwanym dalej wspólnie „Uczestnikami postępowania”) zawarcie
porozumienia ograniczającego konkurencję określonego w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów” lub „ustawą antymonopolową”) polegającego na
uzgodnieniu cen w ofertach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na
„Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim”
zorganizowanym przez Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie (zwany dalej „LZDPG” lub „Zamawiającym”).
W uzasadnieniu wniosku Spółka Parexbud wskazała, iż wraz z Uczestnikami postępowania antymonopolowego brała udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o którym mowa powyżej. Z załączonych do
wniosku dokumentów wynika, że przedmiotem zamówienia publicznego, o uzyskanie którego ubiegali się ww. przedsiębiorcy, była
dostawa i montaż wyposażenia budynków, którego zestawienie - stanowiące część specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmowało 374 szczegółowych pozycji (w tym m.in. sprzętu komputerowego i innego biurowego sprzętu elektronicznego, mebli,
sprzętu weterynaryjnego i laboratoryjnego), z których każda podlegała osobnej wycenie. W wyniku porównania ofert złożonych przez
Uczestników postępowania Wnioskodawca stwierdził po pierwsze, że istnieją między tymi ofertami ścisłe zależności cenowe.
Wnioskodawca wskazał mianowicie, że około 90% z 374 cen jednostkowych zawartych w ofertach złożonych przez Impex Trade
i Zakład Meblowy Fornit miało identyczne lub prawie identyczne wysokości. W przypadku przeważającej większości pozycji
ofertowych ceny jednostkowe zaproponowane przez Zakład Meblowy Fornit były bowiem takie same lub dokładnie o 1% wyższe od
cen zaoferowanych przez Impex Trade. Z kolei ceny jednostkowe zawarte w ofercie złożonej przez Zakład L&L w około 90% pozycji
były dokładnie o 14% wyższe od cen zaoferowanych przez Zakład Meblowy Fornit i dokładnie o 15% wyższe od cen zaproponowanych
przez Impex Trade. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe zależności wskazują na to, że ofertą „wyjściową” dla ofert złożonych przez
Zakład Meblowy Fornit oraz Zakład L&L była oferta Impex Trade, w oparciu o którą pozostali przedsiębiorcy skalkulowali zaproponowane
przez siebie ceny. […]
Wnioskodawca wskazał, że pomimo iż najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertą była oferta złożona przez Impex Trade,
zamówienie uzyskał w ostateczności Zakład Meblowy Fornit. W ocenie Wnioskodawcy do wyłonienia zwycięzcy doszło w następujący
sposób.
Wnioskodawca podniósł, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone cztery oferty - jego oraz
Uczestników postępowania. W toku postępowania Zamawiający odrzucił oferty Impex Trade, Zakładu Meblowego Fornit i Zakładu L&L
z uwagi na niedopełnienie warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następnie Impex Trade złożyło
protest na zaniechanie Zamawiającego polegające na nieodrzuceniu oferty złożonej przez Spółkę Parexbud, do którego dołączyli
również pozostali wykluczeni oferenci. Protest ten został w części oddalony, a w części uznany, w związku z czym zamawiający wezwał
wszystkich oferentów do usunięcia zawartych w ofertach braków. Wnioskodawca wskazał, że braki w ofertach uzupełnili wszyscy
oferenci za wyjątkiem Impex Trade Sp. z o.o. - przedsiębiorcy, który zaproponował najniższą cenę. Nieuzupełnienie w terminie braków
oferty przez Impex Trade było zdaniem Wnioskodawcy zamierzone i umożliwiło uzyskanie zamówienia przez Zakład Meblowy Fornit przedsiębiorcę, którego oferta nie była pierwotnie najkorzystniejsza cenowo.
Opisane przez Wnioskodawcę prawidłowości nie mogły być w jego ocenie przypadkowe i świadczą o tym, że w opisanej sprawie
doszło do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję. W opinii Wnioskodawcy zarówno fakt występowania ścisłych
zależności cenowych pomiędzy złożonymi przez Uczestników postępowania ofertami, jak i zachowania w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wskazują na to, że przedsiębiorcy ci działali w sposób uzgodniony, co miało na celu wpłynięcie na
przebieg i wynik przetargu oraz wyeliminowanie z niego pozostałych oferentów ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
Ponieważ analiza wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz załączonych do niego dokumentów dała podstawy
do przyjęcia, że w niniejszej sprawie mogło dojść do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, w dniu 5 lipca 2005 r. zostało
wszczęte w przedmiotowej sprawie zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy postępowanie antymonopolowe.
W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego Uczestnicy postępowania podnieśli, co następuje.
Marek P. prowadzący działalność gospodarczą jako Zakład Meblowy Fornit odnosząc się do postanowionego zarzutu wskazał, że
złożony przez Spółkę Parexbud wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego jest całkowicie bezzasadny i w żadnym
wypadku nie odzwierciedla rzeczywistego stanu faktycznego w sprawie. W jego przekonaniu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu
Granicznym w Dorohusku w woj. lubelskim” nie doszło do stosowania w jakimkolwiek zakresie praktyk ograniczających konkurencję
polegających na uzgadnianiu cenowych warunków ofert. Brak jest jakichkolwiek przesłanek, które wskazywałyby na zasadność
podnoszonych przez Wnioskodawcę zarzutów naruszenia przez Uczestników postępowania art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie

159

DZIENNIK URZĘDOWY NR 4

konkurencji i konsumentów. Zdaniem Uczestnika argumenty Spółki Parexbud, iż w niniejszej sprawie doszło do zawarcia „klasycznej
zmowy prowadzącej do wyeliminowania innych wykonawców” są zupełnie nietrafne i w dużej części nieprawdziwe. Nie sposób
stwierdzić bowiem, że w wypadku, gdy nawet część pozycji cen jednostkowych pokrywa się z cenami zawartymi w innych ofertach,
potwierdza to uzgadnianie przez oferentów warunków składanych ofert. Wręcz przeciwnie - zdaniem Zakładu Meblowego Fornit pokrywanie się tych pozycji (zresztą tylko niektórych z nich, a nie wszystkich, jak wskazuje Wnioskodawca) właśnie tym bardziej
podkreśla brak jakichkolwiek porozumień ograniczających konkurencję i potwierdza dążenie do wygrania przetargu niezależnie przez
wszystkie podmioty poprzez przedstawienie najbardziej korzystnych z własnego punktu widzenia cen. Zakład Meblowy Fornit
podniósł, iż Wnioskodawca formułuje pewne stwierdzenia w sposób kategoryczny nie dysponując jakimikolwiek dowodami w tym
zakresie, opierając się wyłącznie na własnej intuicji. […]
Zakład Meblowy Fornit podniósł także, iż jego argumentację zdaje się w jednoznaczny sposób potwierdzać postępowanie
arbitrażowe, jakie toczyło się w przedmiotowej sprawie. Rozpatrujący odwołanie Uczestnika postępowania arbitrzy wskazali bowiem
na zasadność przywrócenia go do przetargu, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty Zakładu Meblowego Fornit jako
najkorzystniejszej. Wnioskodawca, pomimo powoływania wielu niejednokrotnie niezwiązanych ze sprawą argumentów, nie podnosi
jednak nigdzie argumentów i twierdzeń arbitrów, które pozostają przecież w oczywistym związku ze sprawą. Działania Wnioskodawcy
należy zatem traktować wyłącznie jako konsekwencję braku wyboru jego oferty przez Zamawiającego, która - jak wskazał Zakład
Meblowy Fornit - była najmniej korzystna ze wszystkich. Co więcej Wnioskodawca podkreśla fakt współdziałania ze sobą pozostałych
trzech oferentów, co zdaniem Zakładu Meblowego Fornit w sposób jednoznaczny uwidacznia, iż działania Wnioskodawcy zmierzają do
tego, aby wszelkimi środkami wykluczyć pozostałych oferentów.
Odpowiadając na zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego Zakład L&L również nie zgodził się z zarzutem
zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję. Przedsiębiorca wskazał, iż kategorycznie zaprzecza, jakoby uczestnicząc
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia zorganizowanym przez Lubelski Zarząd
Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie dokonał jakichkolwiek uzgodnień cenowych warunków ofert z innymi wykonawcami. […]
W toku przeprowadzonego postępowania antymonopolowego Organ Antymonopolowy ustalił, iż przedmiotem działalności
Marka P. jest między innymi produkcja mebli, działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli, produkcja krzeseł i mebli do
siedzenia, produkcja mebli biurowych, sklepowych i kuchennych, zakładanie stolarki budowlanej, a także sprzedaż hurtowa
komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych. […]
Kolejny Uczestnik postępowania antymonopolowego - Zakład L&L A. Leda, E. Leda, R. Leda Sp. j. w Jaworznie prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie usług telekomunikacyjnych, wykonywania robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem
budynków oraz w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. […]
Ostatni uczestnik postępowania - Impex Trade Sp. z o.o. w Katowicach prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, zakładania stolarki budowlanej, wykonywania robót budowlanych
wykończeniowych i murarskich, produkcji mebli, krzeseł, działalność usługową w zakresie wykańczania mebli. […]
Wnioskodawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Parexbud Sp. z o.o. w Lublinie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
budownictwa oraz handlu hurtowego i detalicznego.
Zamawiający - Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie jest jednostką podporządkowaną Wojewodzie
Lubelskiemu. LZDPG działa na podstawie ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 226, poz. 1944 ze zm.), której art. 17 nakłada na Wojewodów obowiązek stałego utrzymywania wszystkich rodzajów przejść
granicznych. Źródłem finansowania bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych jest budżet Państwa, zaś inwestycji na
terenie drogowych przejść granicznych zarówno budżet Państwa, jak i środki pozyskane z funduszu PHARE i Funduszu Schengen.
LZDPG w Chełmie zarządza między innymi Drogowym Przejściem Granicznym w Dorohusku obsługującym ruch towarowo-osobowy
na granicy polsko-ukraińskiej. […]
W dniu 23 kwietnia 2005 r. Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie wszczął postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu
Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” przekazując Spółce Parexbud, Uczestnikom niniejszego postępowania
antymonopolowego oraz Spółce Qumak-Sekom S.A. w Warszawie „Zaproszenia do negocjacji” […] oraz projekt umowy o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zestawienie sprzętu i wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia wraz ze szczegółowym opisem.
Zakres zamówienia obejmował wykonanie dostawy sprzętu specjalistycznego dla służb granicznych oraz urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu komputerowego, urządzeń transportowo-podnośnych i mebli. […]
W wystosowanych do wykonawców zaproszeniach Zamawiający określił również niektóre warunki udziału w postępowaniu;
wskazano między innymi, że w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się posiadanymi na rachunku bankowym
środkami lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 30% ceny ofertowej.
W zaproszeniach określono również kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie. Wskazano, że jedynym kryterium, jakim kierować
będzie się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena, której waga wynosi 100%. Wszyscy zaproszeni wykonawcy
potwierdzili wzięcie udziału w negocjacjach.
W dniu 1 kwietnia 2005 r. w siedzibie Lubelskiego Zarządu Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie odbyły się negocjacje
ze wszystkimi zaproszonymi przedsiębiorcami. […] Podczas negocjacji nie prowadzono rozmów na temat cenowych warunków ofert.
Z przeprowadzonych z poszczególnymi oferentami negocjacji sporządzone zostały protokoły potwierdzające dokonane ustalenia.
Pismami z dnia 4 kwietnia 2005 r. LZDPG zaprosił wszystkich przedsiębiorców, z którymi prowadzone były negocjacje do złożenia
ofert na zamówienie obejmujące dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku
w województwie lubelskim. W załączeniu do zaproszeń wykonawcy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwana
dalej „siwz”) dla przedmiotowego kontraktu.
Pkt 6 Rozdziału I siwz, określający sposób dokonywania oceny ofert, przewidywał (co było podane do wiadomości oferentów już
w „Zaproszeniach do negocjacji”), że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, której waga wynosi 100%. […] Zgodnie z pkt 3
Rozdziału III siwz, niedostarczenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w Specyfikacji lub podanie nieprawdziwych danych
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Dostawę i montaż wyposażenia
budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” złożyło ostatecznie 4 wykonawców: Spółka
Parexbud, Zakład Meblowy Fornit, Impex Trade oraz Zakład L&L. Oferty nie złożył natomiast piąty z przedsiębiorców zaproszony do
wzięcia udziału w postępowaniu tj. spółka Qumak-Sekom S.A. w Warszawie.
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W dniu 15 kwietnia 2005 r. o godz. 13:00 nastąpiło publiczne otwarcie ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
podał, iż na finansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 3.663.391,60 zł. Poszczególni przedsiębiorcy
zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia po cenach brutto […].
Zamawiający, kierując się jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena, wybrałby więc - jako najkorzystniejszą - ofertę Impex
Trade. Oferta złożona przez tego przedsiębiorcę była bowiem ofertą najtańszą.
Pismem z dnia 19 kwietnia 2005 r. LZDPG działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zażądał od
Impex Trade wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez tę Spółkę oferty. Zamawiający wskazał, iż w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców pkt 3 pkt 3.1. jednoznacznie określono, że w postępowaniu mogą wziąć udział
Wykonawcy, którzy m.in. wykażą się posiadanymi na rachunku bankowym środkami lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą
niż 30% ceny ofertowej. Zamawiający podniósł, że załączniki do oferty złożonej przez Impex Trade […] w niejednoznaczny sposób
określają spełnienie ww. warunku. W związku z powyższym Zamawiający wskazał, iż Impex Trade do dnia 22 kwietnia 2005 r.
do godz. 15:00 powinno w sposób jednoznaczny wyjaśnić wielkość posiadanych środków lub zdolność kredytową w nawiązaniu do
złożonych przez Spółkę ww. załączników.
Do dnia 22 kwietnia 2005 r. do godz. 15:00 Impex Trade nie złożyło wyjaśnień, o których mowa powyżej. Dlatego też LZDPG
pismem z dnia 25 kwietnia 2005 r. poinformował o wykluczeniu Impex Trade z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz o odrzuceniu jego oferty […].
W skierowanym do LZDPG piśmie z dnia 27 kwietnia 2005 r. Impex Trade wskazało, iż załączniki do oferty w postaci dwóch
informacji z banków określają jednoznacznie spełnienie wymaganych przez siwz warunków w zakresie posiadanych środków
finansowych lub zdolności kredytowej. Przedsiębiorca podniósł, że Zamawiający nie określił, iż wielkość posiadanych środków
powinna dotyczyć tylko jednego konta bankowego. Wskazał również, iż posiadanie przez przedsiębiorcę więcej niż jednego konta jest
powszechną praktyką i nie może stanowić powodu do nierównego traktowania wykonawców. Na piśmie tym widnieje również odręczna
adnotacja sporządzona przez pracownika LZDPG o treści: Wyjaśnienia (nie spełnia siwz) wpłynęło po terminie 27 kwietnia 2005 r.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczeni zostali również Zakład L&L oraz Zakład Meblowy Fornit. […]
Obydwie oferty zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie warunku określonego w Rozdziale III, pkt 2 ppkt 8 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, który zobowiązywał wykonawców do załączenia do składanych ofert „Informacji o karalności z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.
W piśmie skierowanym do pierwszego z ww. oferentów LZDPG wskazał, iż Zakład L&L nie przedstawił - choć powinien był informacji, o której mowa powyżej. W złożonej przez siebie ofercie Zakład L&L zaznaczył bowiem, że przedmiotowa informacja
o karalności „nie dotyczy” go. Zdaniem Zamawiającego przedstawione przez wykonawcę stanowisko nie znajduje oparcia
w obowiązujących przepisach prawa; działający w formie spółki jawnej Zakład L&L ponosi bowiem odpowiedzialność na podstawie
przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Powinien był zatem przedstawić stosowną w tym zakresie informację o karalności zgodnie z pkt 2 ppkt 8 Rozdziału III siwz.
W piśmie informującym o odrzuceniu oferty Zakładu Meblowego Fornit, Zamawiający podkreślił natomiast, iż w Rozdziale I,
pkt 2 pkt 2.8. siwz określono, iż do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty określone i sporządzone zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w rozdziale III. Jeżeli jakaś informacja nie dotyczy wykonawcy winien w danym miejscu wpisać „nie dotyczy”.
Zakład Meblowy Fornit, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie był obowiązany do złożenia informacji
o karalności z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W ofercie
powinien był zatem wskazać, że przedmiotowa informacja go „nie dotyczy”. Przedsiębiorca nie spełnił natomiast tego warunku,
w związku z czym jego oferta została odrzucona. […]
W dniu 29 kwietnia 2006 r. do LZDPG wpłynął protest Impex Trade na zaniechanie Zamawiającego w trakcie postępowania
przetargowego polegające na nieodrzuceniu oferty złożonej przez Spółkę Parexbud. Przedsiębiorca zarzucił Zamawiającemu
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. nieodrzucenie oferty złożonej przez Spółkę Parexbud,
pomimo iż jej treść była niezgodna z ww. ustawą oraz nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tym
samym dniu Zamawiający zawiadomił pozostałych wykonawców o fakcie złożenia protestu oraz o możliwości przystąpienia do
postępowania protestacyjnego. Do wniesionego przez Impex Trade protestu przystąpili Zakład Meblowy Fornit oraz Zakład L&L. […]
Protest został uwzględniony w części dotyczącej naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a oddalony
w zakresie dotyczącym naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
Ponieważ częściowe uznanie zarzutów podniesionych w proteście oznaczało konieczność odrzucenia oferty złożonej przez Spółkę
Parexbud, a tym samym unieważnienie postępowania (w postępowaniu nie pozostałaby bowiem żadna oferta niepodlegająca
odrzuceniu), LZDPG korzystając z możliwości, jaką daje art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wezwał wszystkich
oferentów do uzupełnienia złożonych ofert oraz załączników do ofert (m.in. w zakresie, jaki był podstawą do wcześniejszego ich
odrzucenia). […]
We wskazanym powyżej terminie Impex Trade nie dostarczył Zamawiającemu informacji z banku potwierdzającej wielkość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 30% ceny ofertowej. W pozostałym zakresie
oferta została przez niego uzupełniona zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. Wszyscy pozostali oferenci uzupełnili oferty terminowo.
Oferty Impex Trade, Zakładu Meblowego Fornit i Zakładu L&L zostały poprawione w tym samym dniu […].
W złożonych w toku postępowania antymonopolowego wyjaśnieniach odnośnie nieuzupełnienia w terminie oferty w zakresie
dotyczącym informacji o wysokości posiadanych na rachunku bankowym środków finansowych lub zdolności kredytowej, Spółka
Impex Trade wskazała, że załączone przez nią do oferty zaświadczenie (...) było złożone zgodnie z wymogami wymaganymi
w zaproszeniu do składania ofert i opiewało na wymaganą przez Zamawiającego kwotę. Impex Trade Sp. z o.o. nie złożyła nowego
zaświadczenia, gdyż jedyne jakie posiadała i mogła uzyskać zostało już złożone i było w jej mniemaniu prawidłowe. Zamawiający
odrzucając ofertę uzasadnił, iż słowo „saldo” użyte w zaświadczeniach z banku nie jest równoznaczne z wysokością posiadanych
środków. Na tej podstawie po raz kolejny oferta Impex Trade Sp. z o.o. została odrzucona. Zamawiający zażądał nowego zaświadczenia,
którego spółka nie mogła uzyskać ze względu na brak wymaganych środków w danej chwili. Z drugiej strony w toku postępowania
Spółka Impex Trade podniosła, iż decyzja odnośnie uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę
i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” została podjęta
w ostatniej chwili, gdyż Spółka do końca nie była pewna spełnienia wymogów formalnych odnośnie wysokości posiadanych środków
finansowych lub zdolności kredytowej. Spółka mogła jedynie otrzymać opinię wskazującą na saldo konta firmowego na konkretny
dzień. Impex Trade nie było jednak pewne, jak Zamawiający zinterpretuje złożenie opinii z dwóch banków, które dopiero po
zsumowaniu dają wymaganą przez niego kwotę. Wątpliwości co do spełnienia wymogów formalnych pozostały, jednakże z uwagi na
fakt, że Spółce zależało na udziale w przetargu, zdecydowała się na złożenie oferty.
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W wyjaśnieniach przedstawionych w toku postępowania antymonopolowego Zamawiający wskazał natomiast, że Spółka Impex
Trade powinna była załączyć do oferty informację z banku potwierdzającą wysokość salda tylko jednego rachunku, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. […]
W pismach z dnia 11 maja 2005 r. LZDPG zawiadomił wykonawców o wykluczeniu Impex Trade z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez Zakład Meblowy Fornit, który zaproponował
wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 2.921.856,24 zł. Po odrzuceniu oferty Impex Trade, oferta Zakładu Meblowego Fornit
była bowiem ofertą najtańszą. Oferta ta była jednocześnie droższa o oferty złożonej przez Impex Trade o 237.342,47 zł.
W dniu 16 maja 2005 r. do LZDPG wpłynął protest Spółki Parexbud na czynności Zamawiającego polegające na tym, iż dokonał on
wyboru - jako najkorzystniejszej - oferty Zakładu Meblowego Fornit. W treści protestu Wnioskodawca wskazał, iż istnieje uzasadnione
przypuszczenie, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zakład Meblowy Fornit, Spółka Impex Trade oraz
Zakład L&L dopuścili się praktyk naruszających przepis art. 7 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych w zw. z art. 15
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (…), a także dopuścili się naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 7
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który wprowadza zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję
polegających na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę
będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.
Spółka Parexbud w uzasadnieniu protestu podniosła, co następuje.
Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Parexbud wymienieni powyżej
wykonawcy w tym Zakład Meblowy Fornit dopuścili się praktyki naruszającej przepisy art. 7 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień
publicznych w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którymi Zamawiający powinien odrzucić
ofertę bądź oferty m.in., gdy ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a więc narusza interesy innego przedsiębiorcy. Zgodnie
bowiem z dyspozycją art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do którego odsyła art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawa
zamówień publicznych […] Spółka Parexbud w dalszej kolejności wskazała, iż analiza ofert wymienionych Wykonawców daje
podstawy do podejrzenia, że mamy tutaj do czynienia z klasyczną zmową prowadzącą do wyeliminowania innych wykonawców, a co za
tym idzie wypaczenia istoty całego przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Przemawia za zawarciem takiego
porozumienia zdaniem Wnioskodawcy fakt, iż większość pozycji cen jednostkowych wykonawców Impex Trade Sp. z o.o. i Marka P.
jest de facto identyczna (lub prawie identyczna) - dotyczy to większości pozycji złożonych ofert. Spółka Parexbud wskazała również, że
w trakcie analizy ofert odkryła ścisłe zależności cenowe pomiędzy ofertą Zakładu L&L a ofertami dwóch pozostałych uczestników
postępowania. Oferta Zakładu L&L w większości pozycji różni się dokładnie o 14% od oferty wykonawcy Zakładu Meblowego Fornit
i dokładnie o 15% od oferty wykonawcy Impex Trade. Jak podniósł Wnioskodawca w treści protestu, według jego oceny, ofertą
„wyjściową” była oferta Impex Trade, do której pozostali wykonawcy dopasowali swoje oferty konstruując je poprzez dodanie
odpowiednich wskaźników marży w przeważającej części pozycji tak, aby uzyskać większą szansę na wygraną biorąc pod uwagę cenę,
jak i poprawność złożonych ofert. Spółka Parexbud podniosła w dalszej kolejności, iż nie ma żadnych wątpliwości, że opisane powyżej
prawidłowości nie są przypadkowe. Podniosła, iż prawdopodobnie podobne fakty miały miejsce również w poprzednich,
unieważnionych przetargach nieograniczonych dotyczących „Dostawy i montażu wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu
Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim”. W związku z powyższym Spółka Parexbud wniosła o powtórzenie czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie ofert Zakładu Meblowego Fornit oraz Zakładu L&L.
Dokonane przez organ antymonopolowy na podstawie analizy złożonych ofert ustalenia potwierdziły fakt istnienia ścisłych
zależności cenowych pomiędzy ofertami złożonymi przez Impex Trade, Zakład Meblowy Fornit oraz Zakład L&L. […]
Ceny jednostkowe zawarte w ofercie złożonej przez Zakład Meblowy Fornit są identyczne lub dokładnie o 1% wyższe od cen
jednostkowych zawartych w ofercie Impex Trade w ponad 90% wszystkich pozycji ofertowych (dotyczy to 339 pozycji na 374).
W przypadku 7,75% cen jednostkowych zależności są natomiast zróżnicowane; ceny jednostkowe zaproponowane przez Zakład
Meblowy Fornit stanowią od 99,56% do 232,30% wartości analogicznych cen jednostkowych zawartych w ofercie Impex Trade. […]
Ceny jednostkowe zawarte w ofercie Zakładu L&L (co stanowi 78,88% wszystkich pozycji ofertowych) są dokładnie o 13,86%
lub o 15% wyższe od odpowiednich cen jednostkowych zawartych w ofercie Impex Trade. W pozostałych przypadkach (20,86% pozycji
ofertowych) zależności cenowe są zróżnicowane; ceny zaoferowane przez Zakład L&L są wyższe od cen zaoferowanych przez Impex Trade
o od 3,08% do 130% (przy czym w większości tych przypadków ceny zaoferowane przez Zakład L&L są o około 20-30% wyższe od cen
zaoferowanych przez Impex Trade).
Pismami z dnia 20 maja 2005 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców o uwzględnieniu wniesionego przez Spółkę Parexbud
protestu. W związku z tym LZDPG postanowił odrzucić oferty Zakładu Meblowego Fornit i Zakładu L&L i wybrać jako najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez Wnioskodawcę - Spółkę Parexbud, opiewającą na kwotę 2.987.737,84 zł. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia
Zamawiający wskazał, iż po ponownym dokonaniu analizy ofert uznał, iż faktycznie doszło do naruszenia przepisów art. 7 w zw. z art. 89
ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W dniu 25 maja 2005 r. Zakład Meblowy Fornit wniósł protest na czynności Zamawiającego polegające na odrzuceniu oferty
ww. przedsiębiorcy i przyjęciu, że oferta ta nie podlega ocenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W proteście wskazano
m.in., iż oferta Zakładu Meblowego Fornit złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez
ogłoszenia na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie
lubelskim” nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, nie zawiera rażąco niskiej ceny i jest ważna na podstawie odrębnych przepisów.
Podniesiono również, iż Zamawiający niesłusznie zarzuca uzgadnianie cen jednostkowych ze wskazanymi w proteście uczestnikami
postępowania. Kalkulacje cen jednostkowych wskazujące powtarzalne różnice marżowe pomiędzy złożonymi ofertami dowodzą
jedynie, że dane podmioty gospodarcze znają ceny konkurencji powzięte z oficjalnych katalogów lub też ofert handlowych. Zakład
Meblowy Fornit podkreślił również, iż stosownie do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej
konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej
kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców.
Zdaniem przedsiębiorcy, cena jego oferty jest natomiast rzetelnie skalkulowana z uwzględnieniem cen właściwych materiałów,
kosztów pracy urządzeń oraz kosztów robocizny w pełnym wymiarze. W opinii Zakładu Meblowego Fornit, złożona przez niego oferta
nie stanowi zatem czynu nieuczciwej konkurencji, spełnia wszelkie wymogi i nie podlega odrzuceniu, jako rażąco niska.
Do wniesionego przez Zakład Meblowy Fornit protestu przystąpił Zakład L&L. Wniesiony przez Zakład Meblowy Fornit protest
został przez Zamawiającego oddalony. W związku z powyższym ww. przedsiębiorca w dniu 2 czerwca 2005 r. złożył od powyższego
rozstrzygnięcia odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W odwołaniu Przedsiębiorca podtrzymał wszystkie zarzuty
zawarte w oddalonym przez LZDPG proteście.
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Po rozpoznaniu odwołania Zakładu Meblowego Fornit na rozprawie w dniu 17 czerwca 2005 r., Zespół Arbitrów Urzędu Zamówień
Publicznych orzekł, iż uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórną ocenę ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.
W uzasadnieniu wyroku Zespół Arbitrów wskazał m.in., że nie może być uznane za podstawę odrzucenia oferty wykazane przez
Zamawiającego podobieństwo, nawet daleko idące, składników ofert. Ceny tych ofert dotyczą branży, w której oferenci często
sporządzają katalogi, publikują te ceny, znajdują się w posiadaniu katalogów innych firm, co sprawia, że ceny w reprezentowanym
segmencie rynku są łatwo dostępne. Dlatego w przypadku stwierdzenia podobieństwa składników kilku ofert konieczne jest
udowodnienie, że takie sporządzenie ofert zmierza do celów wskazanych w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W pismach z dnia 20 czerwca 2005 r. Zamawiający powiadomił wykonawców, że w związku z ww. wyrokiem Zespołu Arbitrów,
wybrał jako najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto 2.921.856,24 zł złożoną przez Zakład Meblowy Fornit. W dniu 27 czerwca 2005 r.
została zawarta pomiędzy LZDPG w Chełmie a Zakładem Meblowym Fornit Umowa nr 18/TI-2221/D/05 na wykonanie dostawy
i montażu wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
W toku postępowania antymonopolowego ustalono, że częściowo zamówienie zostało wykonane przy wykorzystaniu własnej
produkcji Zakładu Meblowego Fornit, jednakże przeważającą część sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zamówienia
publicznego polegającego na „Dostawie i montażu wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku
w województwie lubelskim” zwycięzca przetargu - Zakład Meblowy Fornit zakupił od Spółki Impex Trade. Przedsiębiorca przedstawił
potwierdzające ten fakt faktury VAT wystawione przez Impex Trade oraz dokumenty potwierdzające dokonane między przedsiębiorcami
z powyższego tytułu rozliczenia.
Jak wynika z przedstawionego w toku postępowania antymonopolowego zestawienia, 326 pozycji ofertowych zostało nabytych
przez Zakład Meblowy Fornit od Spółki Impex Trade, a 41 pozycji ofertowych, obejmujących meble (w tym szafki, szafy, stoły, stoliki,
regały, komody, biurka, lady, kanapy, wersalki), stanowiła produkcja własna zwycięzcy postępowania. Z 7 pozycji ofertowych Zamawiający
zrezygnował po podpisaniu umowy. W sumie zatem blisko 89% całości przedmiotu realizowanego zamówienia zostało przez Zakład
Meblowy Fornit zakupione u konkurenta, który ubiegał się o to samo zamówienie - Spółki Impex Trade.
Według szacunków Zakładu Meblowego Fornit „czysty zysk” uzyskany przez przedsiębiorcę w związku z realizacją zamówienia
publicznego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie
lubelskim” wyniósł około 263.000 zł […].
Jak już podniesiono we wcześniejszej części decyzji przeprowadzenie przez LZDPG postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie
lubelskim” w trybie negocjacji bez ogłoszenia było poprzedzone dwoma unieważnionymi przetargami nieograniczonymi dotyczącymi
ww. przedmiotu zamówienia.
W dniu 5 grudnia 2003 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 181, poz. 77700 ukazało się ogłoszenie o pierwszym z przetargów
nieograniczonych dotyczących „Dostawy i montażu wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku
w województwie lubelskim”. Powyższe postępowanie przetargowe prowadzone było zgodnie z przepisami uchylonej już, a obowiązującej
w dacie jego wszczęcia ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664).
Szacunkowa wartość zamówienia została przez Zamawiającego określona na kwotę 2.449.339,10 zł w oparciu o aktualnie
obowiązujące ceny rynkowe. Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 6 wykonawców: trzech przedsiębiorców będących
stronami niniejszego postępowania antymonopolowego. […] Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym przetargu była cena,
której waga wynosiła 100%.
W toku postępowania przetargowego, pismami z dnia 27 lutego 2004 r. LZDPG poinformował wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty w przetargu, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta
złożona przez Spółkę Impex Trade na kwotę brutto 2.360.636,32 zł. W dniu 5 marca 2004 r. do LZDPG wpłynął protest Spółki Tehand
wobec czynności Zamawiającego polegających na: dokonaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty Impex Trade, braku wykluczenia
ww. wykonawcy z przetargu bądź odrzucenia jego oferty oraz braku wykluczenia z przetargu Zakładu Meblowego Fornit bądź
odrzucenia złożonej przez niego oferty. Spółka Tehand wniosła unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty Spółki Impex Trade,
wykluczenie Impex Trade i Zakładu Meblowego Fornit z przetargu oraz dokonanie ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród ofert ważnych niepodlegających odrzuceniu. W uzasadnieniu protestu Spółka Tehand, przedstawiając zarzuty względem
Impex Trade i Zakładu Meblowego Fornit wskazała, iż Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił, że
w postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy m.in. przedstawią referencje dotyczące zrealizowanych w ostatnich 3 latach
minimum dwóch kontraktach o zakresie: dostawa i montaż wyposażenia o wartości powyżej 1.000.000 zł. Jednocześnie siwz
stwierdza, że niedostarczenie przedmiotowych dokumentów lub podanie nieprawdziwych danych spowoduje wykluczenie oferenta
z postępowania przetargowego. Spółka Tehand podniosła, iż przedsiębiorcy Impex Trade i Zakład Meblowy Fornit nie spełnili ww.
warunku uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnieniu protestu podniesiono, że z załączonego do oferty Impex Trade „Wykazu zrealizowanych robót obejmujących
dostawy i montaż wyposażenia w okresie ostatnich 3 lat o wartości powyżej 1.000.000 zł każda, potwierdzonych referencjami”
wynika, że w 2000 i 2001 r. Spółka wykonała 3 kontrakty o wymaganej wartości. Spółka Tehand wskazała natomiast, iż mając na
uwadze, że termin składania ofert upływał w 2004 r., wykonawcy powinni byli przedstawić przynajmniej dwie referencje dotyczące
kontraktów zrealizowanych w ostatnich 3 latach tzn. w roku 2001, 2002 i 2003, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. Tylko jedna
z przedstawionych przez Impex Trade referencji spełniała zdaniem protestującego wykonawcy ten warunek. Pozostałe dotyczą
kontraktów zrealizowanych najpóźniej w roku 2000 (a więc nie w okresie ostatnich 3 lat), w tym jedna dotyczy zamówienia na kwotę
niższą niż 1.000.000 zł, co wynika z załączonych do oferty referencji.
W odniesieniu do Zakładu Meblowego Fornit Spółka Tehand wskazała natomiast, iż jedna z przedstawionych przez tego
przedsiębiorcę referencji nie zawiera informacji o wartości zrealizowanego kontraktu, w związku z czym brak jest możliwości
określenia przez Zamawiającego, jakiej wartości robót referencja ta dotyczy. Z kolei druga referencja dotyczy realizacji zamówienia, co
do którego postępowanie przetargowe nie zostało jeszcze zakończone.
W dniu 10 marca 2004 r. Zamawiający powiadomił wykonawców o oddaleniu protestu. W dniu 17 marca 2004 r. od ww.
rozstrzygnięcia odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniosła Spółka Gildia.
W wyroku z dnia 29 marca 2004 r. Zespół Arbitrów orzekł o uwzględnieniu wniesionego odwołania i nakazał Zamawiającemu
powtórzenie czynności oceny ofert. W uzasadnieniu wyroku Zespół Arbitrów zgodził się ze stanowiskiem odwołującego, że oferty
Impex Trade i Zakładu Meblowego Fornit powinny zostać odrzucone ze względu na niespełnienie wymogu specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dotyczącego obowiązku przedstawienia przynajmniej dwóch referencji z wykonanych w ostatnich 3 latach
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kontraktów o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000 euro. Zespół Arbitrów uznał, że jedna z referencji przedstawionych przez
Impex Trade nie określa daty realizacji dostaw i montażu wyposażenia, a zatem nie spełnia wymogów określonych w siwz. Jego
zdaniem nie powinny być brane również pod uwagę przedstawione przez Impex Trade referencje dotyczące kontraktów
zrealizowanych w roku 2000 i wcześniej, gdyż pod pojęciem „ostatnich trzech lat” należy rozumieć lata 2001-2003 (biorąc pod uwagę,
że termin składania ofert upłynął w dniu 27 stycznia 2004 r.). Zespół Arbitrów podzielił także pogląd odwołującego, iż referencje
przedstawione przez zakład Meblowy Fornit nie spełniały wymagań siwz, gdyż nie zawierały informacji o wartości robót oraz czasie ich.
Po dokonaniu ponownej oceny złożonych ofert zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 29 marca 2004 r., LZDPG […]
zawiadomił Impex Trade oraz Zakład Meblowy Fornit o wykluczeniu ww. wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązujących
wykonawców do przedstawienia co najmniej dwóch referencji z wykonanych w ostatnich trzech latach kontraktów na dostawę
i montaż wyposażenia o wartości powyżej 1.000.000 zł każdy.
W dniu 10 maja 2004 r. Impex Trade i Zakład Meblowy Fornit wnieśli protesty na czynności Zamawiającego polegające na
wykluczeniu przedmiotowych wykonawców z przetargu. Zostały one przez Zamawiającego oddalone, o czym powiadomił on
przedsiębiorców […]. Wykonawcy złożyli odwołania od powyższego protestu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Podkreślenia wymaga, że zarówno złożone przez Impex Trade i Zakład Meblowy Fornit protesty, jak i odwołania miały bardzo
podobną formą graficzną i treść. Te same akapity zostały przez przedsiębiorców zaznaczone pogrubioną czcionką. W obydwu
protestach i obydwu odwołaniach znajdują się również fragmenty o identycznym brzmieniu.
Wyrokami z dnia 31 maja 2004 r. Zespół Arbitrów oddalił odwołania wniesione przez Impex Trade i Zakład Meblowy Fornit. Zespół
Arbitrów orzekł, iż wykluczając przedmiotowych wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego LZDPG nie
naruszył przepisów siwz oraz przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zespół Arbitrów uznał, iż wykluczenie przedsiębiorców
było uzasadnione, gdyż nie przedstawili oni wymaganych przez siwz referencji z wykonanych kontraktów.
W związku z zapadłym orzeczeniem i wykluczeniem z przetargu Spółki Impex Trade i Zakładu Meblowego Fornit, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione z uwagi na okoliczność, że cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej
odrzuceniu przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W toku postępowania antymonopolowego dokonano porównania 358 cen jednostkowych zawartych w ofertach złożonych
w omawianym przetargu nieograniczonym przez Zakład Meblowy Fornit oraz Spółkę Impex Trade. Ustalono, że między cenami
jednostkowymi poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia istnieją ścisłe, liniowe zależności […] oraz podobieństwa między
złożonymi przez Zakład Meblowy Fornit a Impex Trade ofertami. […]
Ponadto w nagłówku oferty złożonej przez Zakład Meblowy Fornit (którego miejsce wykonywania działalności gospodarczej
znajduje się w Jaworznie), widnieje nazwa miejscowości „Katowice”. W Katowicach ma natomiast siedzibę Spółka Impex Trade.
W dniu 5 lipca 2004 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 108, poz. 31717 ukazało się ogłoszenie o drugim z postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na
Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim”. Wartość zamówienia oszacowana została przez
Zamawiającego na kwotę 2.199.415,00 zł. […] Oferty w przedmiotowym przetargu złożyło pięciu wykonawców: Zakład Meblowy
Fornit, Zakład L&L, Spółka Parexbud, Qumak-Sekom S.A. w Warszawie i Tehand Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W dniu 31 sierpnie
2004 r. o godz. 13:00 nastąpiło publiczne otwarcie ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 2.683.286,30 zł. […] Zgodnie z warunkami przetargu ocena ofert dokonywana
była według kryterium najniższej ceny.
Pismem z dnia 3 września 2004 r. LZDPG działając zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zwrócił się
do Zakładu Meblowego Fornit o udzielenie wyjaśnień dotyczących 31 elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
W odpowiedzi udzielonej w tym samym dniu Zakład Meblowy Fornit potwierdził wykonanie wskazanych przez Zamawiającego pozycji
oferty po cenach zawartych w ofercie. Przedsiębiorca podniósł, że jego oferta cenowa podyktowana jest oszczędnością wykonania
zamówienia.
Pismami z dnia 6 września 2004 r. Zamawiający poinformował uczestników przetargu o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych ofert złożonych przez: Spółkę Parexbud, Zakład L&L oraz Spółkę Qumak-Sekom. Oferty
zostały odrzucone z uwagi na okoliczność, iż ich treść nie odpowiadała specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku
Spółki Qumak Sekom i Parexbud załączniki do ofert zawierające zestawienie sprzętu będącego przedmiotem zamówienia zostały
sporządzone niezgodnie z wzorem przedmiotowego załącznika stanowiącego część siwz. W przypadku Zakładu L&L przyczyną
odrzucenia oferty było niespełnienie warunku dotyczącego przedstawienia wykazu zrealizowanych zamówień od roku 2002 włącznie
obejmujących wykonanie dostawy i montażu wyposażenia o wartości powyżej 1.000.000 zł każda, potwierdzonych referencjami
(przedsiębiorca podał bowiem informację o jednej dostawie będącej w trakcie realizacji, a niezakończonej) oraz niespełnienie warunku
siwz w zakresie przedstawienia informacji dotyczącej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat oraz w zakresie przedstawienia wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać
zamówienie wraz z informacją na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności (w informacji ogólnej o firmie nie podano bowiem wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie).
W dniu 14 września 2004 r. Zamawiający poinformował pozostałych w przetargu oferentów, iż w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Zakład Meblowy
Fornit opiewającą na kwotę: 2.858.867,31 zł.
W dniu 21 września 2004 r. wniesiony został przez Spółkę Tehand protest na czynności Zamawiającego polegające na
nieodrzuceniu oferty Zakładu Meblowego Fornit oraz dokonanie wyboru oferty złożonej przez tego przedsiębiorcę jako
najkorzystniejszej. Spółka Tehand wniosła o odrzucenie ww. oferty, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz
dokonanie ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. W uzasadnieniu
protestu Spółka podniosła, iż Zakład Meblowy Fornit złożył ofertę w sposób naruszający siwz poprzez niezgodne z obowiązującymi
przepisami naliczenie podatku VAT oraz fakt, że oferta zawiera rażącą niską cenę.
W dniu 24 września 2004 r. LZDPG zawiadomił Spółkę Tehand o oddaleniu wniesionego przez nią protestu. […] Ww. przedsiębiorca
wniósł od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W wyroku z dnia 19 października 2004 r.,
po rozpoznaniu odwołania Spółki Tehand, Zespół Arbitrów orzekł o unieważnieniu postępowania przetargowego. […]
W dniu 9 listopada 2004 r. Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie wniósł skargę na ww. wyrok Zespołu
Arbitrów do Sądu Okręgowego w Lublinie - II Wydziału Cywilnego Odwoławczego, zaskarżając go w całości.
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W wyroku z dnia 24 lutego 2005 r., sygn. akt II Ca 689/04, Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił skargę
Zamawiającego. W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że ustalenia oraz dokonane przez Zespół Arbitrów i ich ocena prawna były
prawidłowe, wobec czego Sąd Okręgowy podziela je i przyjmuje za własne. W szczególności Sąd uznał, że w okolicznościach sprawy
zaistniały przesłanki unieważnienia postępowania przetargowego określone w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień
publicznych. Przetarg powinien był być zatem unieważniony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką
Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W toku postępowania antymonopolowego dokonano porównania 374 cen jednostkowych zawartych w ofertach złożonych
w omawianym przetargu nieograniczonym przez Zakład Meblowy Fornit oraz Zakład L&L. Ustalono, że między cenami jednostkowymi
poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia istnieją ścisłe, liniowe zależności […].
Ustalono, iż 345 z 374 cen jednostkowych zawartych w ofercie Zakładu L&L było dokładnie o 10,28% wyższe od cen
jednostkowych zawartych w ofercie Zakładu Meblowego Fornit. Powyższa zależność dotyczy zatem 92,25% wszystkich pozycji
ofertowych. W 3,48% pozycji ofertowych (13 pozycji) ceny jednostkowe zaproponowane przez Zakład L&L były wyższe o dokładnie
9,26% od cen zaproponowanych przez Zakład Meblowy Fornit. W przypadku 1 pozycji cena Zakładu L&L była niższa od ceny
zaoferowanej przez Zakład Meblowy Fornit o 1,08%. W pozostałych przypadkach (15 pozycji ofertowych) ceny Zakładu L&L były
wyższe od cen Zakładu Meblowego Fornit, jednak nie więcej niż o 10,6%.
W trakcie postępowania antymonopolowego zwrócono się do Uczestników postępowania o wytłumaczenie ścisłych zależności
pomiędzy cenami jednostkowymi zawartymi w ofertach złożonych przez nich w poszczególnych postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie
lubelskim”. W przedstawionych wyjaśnieniach przedsiębiorcy przyznali, że zależności pomiędzy cenowymi warunkami złożonych
w przetargach ofert wynikają z faktu istnienia wzajemnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami oraz wymiany informacji. […]
Składając wyjaśnienia w przedmiotowym temacie Spółka Impex Trade wskazała, iż […] w badanym przez organ antymonopolowy
zakresie (dotyczącym trzech wyżej opisanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) kilku przedsiębiorców zwróciło się do
niej z prośbą o wycenę (m.in.: L&L, Zakład Meblowy Fornit, Parexbud). Przedsiębiorcy ci otrzymali od Spółki Impex Trade ofertę
cenową na możliwy do zaoferowania przez nią sprzęt.
Impex Trade wyjaśniło również, iż w przypadku badanych przez organ antymonopolowy postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego prawdopodobne jest, że zainteresowane firmy zwróciły się telefonicznie o dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia.
Spółka wskazała również, że oferty dla dwóch firm: Fornit oraz L&L zostały dostarczone osobiście w formie pliku na ok. 3-4 dni przed
terminem złożenia ofert. Impex Trade podniosło ponadto, że firma Parexbud nie oczekiwała pełnej oferty, uzyskała jedynie ceny
telefonicznie na niektóre pozycje w kosztorysie. Spółka Impex Trade wyjaśniła również, że decyzja odnośnie jej uczestnictwa
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia została podjęta w ostatniej chwili, gdyż
Spółka do końca nie była pewna spełnienia wymogów formalnych.
Impex Trade wyjaśniło w dalszej kolejności, że regułą w kontaktach handlowych przyjętych przez firmę jest sporządzanie wycen,
gdyż tylko znając ceny klient może złożyć zamówienie. Tak też było w tym przypadku. Spółka wyjaśnia, że nawet, gdyby nasza firma
w przetargu nie wygrała istnieje szansa, że firma, która wygra przetarg zakupi u nas przynajmniej niektóre elementy z naszej oferty, tym
bardziej, że część elementów to sprzęt specjalistyczny, który nie jest powszechnie dostępny.
Zakład Meblowy Fornit, wyjaśniając zależność między cenowymi warunkami oferty jego i oferty Impex Trade złożonych w trzecim
z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym przejściu Granicznym
w Dorohusku w województwie lubelskim”, wskazał że przy ustalaniu cen jednostkowych kierował się przede wszystkim oficjalną
ofertą firmy Impex Trade (która jest doświadczonym, pewnym dostawcą wyposażenia tego typu), jak też własną polityka cenową.
[…] Oferta Impex Trade nie była publikowana - przedsiębiorca natomiast otrzymał ją na skutek zapytania wniesionego do Impex
Trade. Zakład Meblowy Fornit wskazał także, iż trudno jednoznacznie wskazać pełne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji (tj. faktu istnienia
ścisłych zależności cenowych pomiędzy ofertami poszczególnych Uczestników postępowania). Do wskazanej powyżej oferty Impex
Trade, z której korzystał Przedsiębiorca „dołożona” została przez niego kwota w wysokości ok. 1%. Przedsiębiorca jednocześnie nie
wiedział, iż Impex Trade także weźmie udział w tym samym postępowaniu wskazując dokładnie ceny katalogowe. Tym samym
najwyraźniej zaistniała zbieżność pewnych kwot i wartości. Nie oznacza to jednak jakiegokolwiek ustalania jakichkolwiek warunków
cenowych czy innych. Przedsiębiorca oficjalnie wystąpił do Impex Trade z zapytaniem o przesłanie oferty katalogowej i na niej
przede wszystkim się opierał w ustalaniu cen jednostkowych. Fakt wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego także przez Impex Trade był przecież zupełnie niezależny od Przedsiębiorcy.
Niemal identyczne wyjaśnienia Zakład Meblowy Fornit przedstawił w odniesieniu do wcześniejszych dwóch przetargów
nieograniczonych. Przedsiębiorca podniósł również, że nie dysponuje wiedzą w zakresie sposobu tworzenia oferty przez Impex Trade,
jednakże w wypadku, gdy bazował on na cenach wskazanych Przedsiębiorcy istnieje potencjalna możliwość, iż ceny mogą być liniowo
zależne. Wskazał także, iż nie jest w stanie zweryfikować zależności między cenowymi warunkami własnej oferty a cenami oferty
Zakładu L&L, gdyż nie utrzymywał i nie utrzymuje z tym przedsiębiorcą jakichkolwiek kontaktów biznesowych bądź innych.
W przesłanych w toku postępowania wyjaśnieniach Zakład Meblowy Fornit wskazał także, iż w odniesieniu do kwestii oferty
handlowej firmy Impex Trade oferta handlowa została przekazana osobiście w formie nośnika danych oraz że zapytanie było dokonane
w formie elektronicznej.
W dalszych wyjaśnieniach przedstawionych w toku postępowania antymonopolowego Zakład Meblowy Fornit podniósł również,
że Spółka Impex Trade była dla niego de facto podwykonawcą. Większość przedmiotów, których dotyczyło zamówienie na „Dostawę
i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” nie jest produkowana
przez Zakład Meblowy Fornit. Chcąc zatem wziąć udział w przetargu i mieć możliwość zwiększenia obrotów i osiągnięcia zysku,
konieczny stał się zakup tych przedmiotów u osoby trzeciej. Dlatego Zakład Meblowy Fornit zdecydował o skorzystaniu z oferty
Spółki Impex Trade, która była mu znana z dotychczasowych kontaktów handlowych. Zakład Meblowy Fornit zaznaczył również, iż na
podstawie udzielonych mu informacji był przekonany, że Spółka Impex Trade nie będzie brała udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu
Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim”. Stało się jednak inaczej, lecz Spółka Impex Trade została wykluczona
z przetargu w dalszym etapie z powodu niespełnienia wymogów, które - w przekonaniu Zakładu Meblowego Fornit - powinny były
w ogóle wykluczyć możliwość zgłoszenia przez Impex Trade swojej oferty w przedmiotowym postępowaniu. […]
Zakład Meblowy Fornit podkreślił, że między nim a Impex Trade istniała jedynie relacja opisana powyżej, całkowicie uzasadniona
gospodarczo i prawnie. Nie istniało żadne porozumienie między przedsiębiorcami w innym zakresie. Tym bardziej nie było
porozumienia między Zakładem Meblowym Fornit a Zakładem L&L, z którym nie łączą go żadne stosunki. […]
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Zakład Meblowy Fornit zwrócił również uwagę na treść orzeczenia Sądu Antymonopolowego z dnia 1 marca 1993 r., sygn. akt
Amr 37/92, w myśl którego w braku istnienia dowodów bezpośrednich na fakt zawarcia przez uczestników rynku zakazanego prawem
monopolistycznego porozumienia, okoliczność ta może być udowodniona w sposób pośredni, jeżeli podobieństwo postępowania
podmiotów gospodarczych lub ich związków nie da się wyjaśnić - przy uwzględnieniu wszystkich przesłanek - bez założenia wcześniej
uzgodnionego zachowania tych podmiotów na rynku. Zakład Meblowy wskazał, iż wobec faktu, że Spółka Impex Trade jest de facto
podwykonawcą dla Zakładu Meblowego Fornit, zbieżność cenowa pomiędzy przedsiębiorcami jest całkowicie uzasadniona i może być
wyjaśniona bez założenia wcześniej uzgodnionego zachowania tych podmiotów na rynku. Takiego ustalonego zachowania bowiem nie
było.
Zakład L&L wyjaśnił, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na
„Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” Spółka
L&L zwróciła się do Impex Trade Sp. z o.o. w Katowicach z prośbą o wycenę do danego przetargu zdając sobie sprawę, że ww. firma ma
większe doświadczenie w branży meblowej. Uzyskana wycena była niewątpliwie podstawą bazową do opracowania własnej oferty
cenowej, ale nigdy nie ustalano jakiejkolwiek zależności w warunkach cenowych pomiędzy Impex Trade czy też innymi oferentami.
W toku postępowania antymonopolowego Zakład L&L poinformował również, że przesłana mu oferta Spółki Impex Trade stanowiła
podstawę bazową do opracowania własnej oferty, co polegało na szacunkowym (procentowym) naliczeniu ich oferty cenowej
uwzględniającej przewidywany zysk. Spółka L&L wskazała także, iż nie dociekała, czy spółka Impex Trade w Katowicach została
zaproszona do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Dostawę
i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim”, a więc tym samym
nie posiadała w tym zakresie żadnej świadomości. […]
W toku postępowania antymonopolowego Zakład L&L przedstawił również ofertę otrzymaną od Impex Trade w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W przedmiotowej ofercie dokonano
wyceny większości pozycji zamówienia (32 pozycje nie zostały wycenione).
Jak ustalono, ceny jednostkowe zawarte w ofercie sporządzonej dla Zakładu L&L miały identyczne wartości, jak ceny, które
Impex Trade faktycznie zaproponowało w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na
„Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim”.
Przesłana w związku z zapytaniem oferta była więc ofertą, jaką Impex Trade w rzeczywistości złożyło w przedmiotowym
postępowaniu.
W toku postępowania antymonopolowego Zakład L&L wyjaśnił również, iż wycena otrzymana od Impex Trade jako firmy mającej
duże doświadczenie w branży meblowej była podstawą do opracowania własnej oferty cenowej, która polegała na narzuceniu marży
na poszczególne elementy wyceny. Podniósł też - w odpowiedzi na pytanie o zależności w cenowe między jego ofertą i ofertą Zakładu
Meblowego Fornit - iż nie jest mu wiadomo, jakimi kryteriami w ustalaniu swojej oferty kierował się ten przedsiębiorca, albowiem brak
jest jakichkolwiek powiązań gospodarczych, prawnych jak również żadnych form kontaktów osobistych między Zakładem Meblowym
Fornit a Zakładem L&L.
W toku postępowania antymonopolowego wyjaśnienia odnośnie omawianych kwestii przedstawił również Wnioskodawca Spółka Parexbud. Spółka oświadczyła, iż przy realizacji drugiego przetargu nieograniczonego dotyczącego „Dostawy i montażu
wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” zorganizowanym przez
Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie, zwróciła się do Impex Trade o dokonanie wyceny części wyposażenia
(mebli), jakie miało być dostarczone w ramach tego zamówienia. Miało to miejsce w sierpniu 2004 r. Prośbę o dokonanie tej częściowej
wyceny Spółka przesłała do Impex Trade za pośrednictwem faksu. Wnioskodawca przedstawił również kopię przesłanej do Impex
Trade prośby o sporządzenie oferty handlowej dla 103 pozycji ofertowych. Spółka Parexbud wskazała również, że w odpowiedzi
przesłana została oferta drogą elektroniczną. Jednocześnie Spółka zastrzegła, że nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy
w pozostałych przetargach organizowanych przez Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie nie wysyłano do Impex
Trade podobnych zapytań ofertowych.
W toku postępowania antymonopolowego dokonano szczegółowego porównania cen zawartych w ofertach składanych
w poszczególnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na
Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” przez Spółkę Parexbud i cen zawartych w ofertach
pozostałych uczestników postępowania. Nie stwierdzono występowania żadnych ścisłych zależności pomiędzy cenowymi
warunkami tych ofert. […] Ustalono, że pomiędzy Impex Trade a Zakładem L&L oraz Zakładem Meblowym Fornit zachodzą powiązania
o charakterze gospodarczym, obligacyjnym. […]
W toku postępowania antymonopolowego dokonano również analizy przedstawionych przez Uczestników postępowania
rejestrów korespondencji wychodzącej i przychodzącej obejmujących okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r., tj. okres
obejmujący i poprzedzający przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia
na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim”,
którego dotyczy postawiony w niniejszej sprawie zarzut. […] Ustalono, że w badanym okresie dochodziło do wymiany korespondencji
między ww. przedsiębiorcami, która obejmowała: zawiadomienia o cesji wierzytelności, aneksy do zawartych między
przedsiębiorcami umów cesji wierzytelności, faktury wystawione przez Zakład Meblowy Fornit na rzecz Impex Trade oraz skierowane
do Impex Trade wezwanie do zapłaty kwoty 976,49 zł wraz z odsetkami. […]
Mając powyższe na uwadze organ antymonopolowy zważył, co następuje.
W dniu 21 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która zastąpiła
ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis przejściowy zwarty w art. 131 ust. 1 tej ustawy
stanowi, że do postępowań wszczętych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
i niezakończonych do dnia wejścia w życie „nowej” ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Dlatego też, biorąc pod uwagę, że
niniejsze postępowanie antymonopolowe wszczęte zostało pod rządami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, zastosowanie w przedmiotowej sprawie znajdują przepisy tej ustawy.
Dla uznania, że niniejsza sprawa ma charakter antymonopolowy, niezbędne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy w jej
okolicznościach doszło do naruszenia interesu publicznoprawnego. […]
Należy stwierdzić, iż zachowania będące przedmiotem oceny w niniejszym postępowaniu antymonopolowym przejawiające się
w zawarciu porozumienia polegającego na uzgodnieniu przez przedsiębiorców biorących udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku
w województwie lubelskim” warunków cenowych składanych ofert, godzą w tak rozumianą konkurencję, gdyż w sztuczny sposób
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doprowadziły do zmiany stosunków rynkowych między zaangażowanymi w zmowę przedsiębiorcami, wpływając tym samym na
przebieg i wynik przetargu. Zawarta zmowa przetargowa w oczywisty sposób rzutowała bowiem na prawidłowość funkcjonowania
mechanizmu konkurencji, który jest istotą każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy podkreślić, że zawarte
porozumienie stanowiło niedozwoloną ingerencję w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej przez niezależne podmioty,
która skutkowała w sposób negatywny nie tylko w sferze konkurencji, ale również naraziła Zamawiającego na niekorzystne
rozporządzanie mieniem publicznym, którego jest on dysponentem, narażając pośrednio na straty ogół społeczeństwa. Uznać zatem
należy, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy naruszony został interes publicznoprawny polegający na zapewnieniu właściwych
warunków funkcjonowania rynku i należytego dysponowania środkami publicznymi, co uzasadnia ocenę zachowania stron niniejszego
postępowania antymonopolowego w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przedmiotowym postępowaniu antymonopolowym Spółce Impex Trade, Zakładowi Meblowemu Fornit i Zakładowi L&L
postawiono zarzut zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję określonego w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, polegającego na uzgodnieniu przez tych przedsiębiorców cen w ofertach składanych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym
Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” zorganizowanym przez Lubelski Zarząd Drogowych Przejść
Granicznych w Chełmie. […]
Należy podkreślić również, iż postawiony w niniejszej sprawie zarzut bezpośrednio odnosi się do trzeciego z postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku
w województwie lubelskim”, przeprowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, które zakończyło się w czerwcu 2005 r.
podpisaniem przez Zamawiającego umowy z Zakładem Meblowym Fornit. […]
Praktyki ograniczające konkurencję ujawniają się na określonym rynku właściwym. Stąd też dla poprawnej oceny zachowania
Uczestników niniejszego postępowania w kontekście zastosowania art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
konieczne jest zdefiniowanie rynku właściwego w sprawie. […]
W ocenie organu antymonopolowego zasadne jest przyjęcie, iż właściwości przedmiotowe (produktowe) analizowanego rynku
wyznacza w niniejszej sprawie przedmiot zamówienia, na wykonanie którego zapotrzebowanie zgłosił Zamawiający w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obejmowało ono dostawę i montaż wyposażenia budynków, obejmującego
między innymi meble, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęt weterynaryjny i laboratoryjny, wyposażenie łazienkowe
i kuchenne. Pod pojęciem „dostaw”, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych należy rozumieć nabywanie rzeczy,
praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, leasingu. Usługi montażu
wyposażenia obejmują natomiast wszelkie czynności związane z instalacją urządzeń i sprzętu będącego przedmiotem dostawy
w sposób umożliwiający normalne z nich korzystanie. Zdaniem organu antymonopolowego w ujęciu produktowym rynek właściwy
obejmuje zatem działalność polegającą na dostawach elementów kompleksowego, całościowego wyposażenia obiektów (budynków,
biur, pomieszczeń) oraz świadczeniu usług związanych z montażem tego wyposażenia. Uczestnikami takiego rynku po stronie
popytowej są przede wszystkim duże jednostki komercyjne oraz obiekty użyteczności publicznej (banki, szkoły, uczelnie wyższe,
urzędy, ministerstwa, szpitale, sądy, duże przedsiębiorstwa prywatne).
Wyznaczając zakres produktowy rynku właściwego organ antymonopolowy wziął pod uwagę, iż przedmiotem obrotu są tutaj duże
i kompleksowe zamówienia. Przedsiębiorcy działający na takim rynku muszą dysponować odpowiednim potencjałem ekonomicznym,
wiedzą i doświadczeniem pozwalającą na realizowanie kontraktów o dużej wartości, o szerokim i zróżnicowanym charakterze,
obejmującym nierzadko dostawy sprzętu specjalistycznego z wielu branż. Ponadto produktowy wymiar rynku determinuje po części
okoliczność, iż duża część kontraktów dotyczących kompleksowych dostaw i montażu elementów wyposażenia obiektów zawierana
jest w drodze procedur przetargowych. Ich organizatorzy nie są zainteresowani zakupem poszczególnych elementów wyposażenia
u różnych dostawców, lecz - z uwagi na względy ekonomiczne, ergonomiczne, czy czasowe - zlecają kompleksową dostawę całego
wyposażenia jednemu przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności w zakresie realizacji kontraktów, takich jak ten, do którego odnosi się
postawiony w przedmiotowym postępowaniu antymonopolowym zarzut, wyróżnia właśnie kompleksowość i szeroki zakres dostaw
i usług montażowych, co powoduje, że działalność w tym zakresie prowadzić mogą odpowiednio wyspecjalizowane podmioty,
dysponujące odpowiednim potencjałem ekonomicznym, doświadczeniem i umiejętnościami. […]
Zdaniem organu antymonopolowego, rynkiem właściwym w ujęciu geograficznym jest w przedmiotowej sprawie rynek krajowy.
Uzasadnione jest to brakiem - na obszarze całego kraju - barier w dostępie do tego rynku i jednolitymi dla wszystkich przedsiębiorców
warunkami konkurowania. Taki wniosek znajduje potwierdzenie w okoliczności, że przedsiębiorcy działający na rozpatrywanym rynku
faktycznie prowadzą działalność w zakresie kompleksowego wyposażania obiektów na terenie całego kraju, nieraz na rzecz
kontrahentów z odległych miejscowości. Z drugiej strony nie jest uzasadnione dalsze rozszerzanie terytorialnego wymiaru
przedmiotowego rynku np. na obszar krajów Unii Europejskiej. Wynika to m.in. ze specyfiki rynku, na którym inwestycje realizowane są
w dużej mierze w oparciu o procedury przetargowe (w tym przepisy o zamówieniach publicznych) oraz z faktu istnienia bariery
językowej.
Podsumowując należy wskazać, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy rynkiem właściwym jest krajowy rynek
kompleksowego wyposażania obiektów.
W niniejszej sprawie Spółce Impex Trade, Zakładowi Meblowemu Fornit oraz Zakładowi L&L postawiony został zarzut zawarcia
porozumienia ograniczającego konkurencję, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
polegającego na uzgodnieniu cen w ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez
ogłoszenia zorganizowanym przez Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie. Zarzucane porozumienie odnosi się do
ustalania cen i ma charakter horyzontalny - dotyczy relacji pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie konkretnego
zamówienia publicznego. […]
Art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy antymonopolowej ma za zadanie zapobieganie i eliminowanie ograniczeń konkurencji w postępowaniach
przetargowych. W każdym postępowaniu przetargowym, niezależnie od formy, musi być bowiem zachowana konkurencja. Istotą
przetargu jest bowiem to, iż pomiędzy oferentami ubiegającymi się zamówienie dochodzi do współzawodnictwa. Efektywna
procedura przetargowa umożliwia wybór oferty najkorzystniejszej bądź to pod względem ceny, bądź też relacji ceny do innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu przetargu. Prowadzi to do racjonalizacji wydatków, co jest szczególnie istotne z punktu
widzenia wydatkowania środków publicznych.
Procesy konkurowania w trakcie postępowania przetargowego mogą jednak ulec zniekształceniu. To zniekształcenie konkurencji
mające wpływ na wynik przetargu jest rezultatem uzgadniania przez przedsiębiorców warunków uczestnictwa w przetargu, w tym
warunków składanych ofert, czyli tworzenia tzw. zmów przetargowych.
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Porozumienie ograniczające konkurencję określone w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy antymonopolowej, zwane w piśmiennictwie
właśnie „zmową przetargową”, ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji tam, gdzie przedsiębiorca lub inny podmiot,
rezygnując ze swobodnego doboru kontrahenta - bądź to dobrowolnie bądź wykonując obowiązki wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych - organizuje przetarg właśnie w celu zagwarantowania mechanizmu konkurencji w ubieganiu się o zlecenie lub
nawet o część rynku. Porozumienie to niweczy pozytywne, oczekiwane efekty przetargu jako pola walki konkurencyjnej. Zgodnie
z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy antymonopolowej uzgodnieniu mogą podlegać dowolne warunki oferty, które objęte są
postępowaniem przetargowym. Mogą to być warunki dotyczące ceny i zakresu prac, jak również inne parametry składanych ofert.
Bez znaczenia jest, czy warunki te traktowane są przez organizatora przetargu jako kluczowe dla jego rozstrzygnięcia, czy też
drugorzędne. Nie jest również istotne, czy i jakie skutki wywołało porozumienie; istotny jest zamiar przedsiębiorców wpłynięcia
w niedozwolony sposób na rezultat przetargu.
W przedmiotowej sprawie postawiony zarzut dotyczy uzgodnienia cenowych warunków ofert złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Podkreślić należy, że ustalanie cen przez przedsiębiorców (tj. porozumienie poziome o koordynacji
cen) uznawane jest za jedno z najcięższych naruszeń zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Ceny są bowiem elementem umowy
na ogół najsilniej oddziałującym na relacje konkurencyjne między przedsiębiorcami, a zarazem wpływającym na wybór ofert przez
odbiorców. Konkurencja cenowa między przedsiębiorcami pozwala na utrzymywanie cen na poziomie możliwym do zaakceptowania
przez konkurentów i ich kontrahentów, a zarazem wymusza na tych pierwszych wzrost efektywności i redukcję kosztów.
Podkreślenia wymaga również, że porozumienie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy antymonopolowej zaliczone zostało
przez ustawodawcę do jednego z najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów nie korzysta ono z wyłączenia w oparciu o tzw. zasadę de minimis określoną w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, który
stanowi, że zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy antymonopolowej, nie stosuje się do porozumień zawieranych między
konkurentami, których łącznych udział w rynku w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie porozumienia nie przekracza 5%. Jak
już wskazano, zmowy przetargowe z powyższego wyłączenia nie korzystają. Oznacza to, że każde porozumienie tego rodzaju jest
zakazane bez względu na udział rynkowy uczestniczących w nim przedsiębiorców. […]
Celem wyróżnienia praktyk uzgodnionych jako kategorii porozumień ograniczających konkurencję jest uniemożliwienie
przedsiębiorcom obejścia zakazu zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej poprzez stosowanie takich form koordynacji
zachowań, które nie osiągnęły stadium umowy, ale świadomie pozwalają praktycznej współpracy zająć miejsce konkurencji
powiązanej z ryzykiem. Dla uznania działań podmiotów za sprzeczne z regułami konkurencji wystarczy zatem wykazanie, że ograniczyły
one swobodę w stosunkach z osobami trzecimi na podstawie wspólnego uzgodnienia. Stwierdzenie praktyki ograniczającej
konkurencję następuje wówczas na podstawie analizy rzeczywistych działań przedsiębiorców. Muszą być one nieadekwatne do
istniejących warunków rynkowych, niewytłumaczalne w sposób racjonalny bez założenia wcześniejszej koordynacji działań bądź
zawierać elementy nieformalnej współpracy pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami. Dowód na istnienie praktyk uzgodnionych
może być obalony, jeżeli przedsiębiorcy są w stanie dowieść, na podstawie racjonalnych przesłanek, że fakty uznane za
niewytłumaczalne w inny sposób jak istnieniem zmowy, mogą być zadowalająco wyjaśnione w sposób nie odwołujący się do tego
rodzaju praktyk.
Tak więc w celu wyeliminowania możliwości obejścia prawa przez dokonywanie czynności i działań nie spełniających przesłanek
umowy cywilnoprawnej uznaje się za porozumienia - jak wskazano powyżej - także uzgodnienia dokonywane przez przedsiębiorców
w jakiejkolwiek formie. Istotą tej formy jest koordynacja zachowań przedsiębiorców poprzez świadome współdziałanie, którego celem lub
skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Koordynacja pozwala bowiem na wyeliminowanie niepewności przedsiębiorców co do przebiegu
procesów rynkowych i warunków działania konkurentów, w tym zachowań w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Jednakże dla udowodnienia takiej koordynacji zachowań nie wystarcza stwierdzenie wystąpienia podobnych zachowań przedsiębiorców.
Konieczne jest udowodnienie, ze zachowania te nie są adekwatne do istniejących warunków rynkowych. Pomocne w udowodnieniu
takiego uzgodnienia może być wykazanie istnienia związków prawnych i gospodarczych między przedsiębiorcami. […]
Fakt istnienia między Uczestnikami postępowania antymonopolowego związków o charakterze obligacyjnym, zarówno przed,
w trakcie, jak i po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na
„Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” nie budzi,
w ocenie organu antymonopolowego, żadnych wątpliwości. Fakt ten, przejawiający się, po pierwsze, w zawarciu pomiędzy Zakładem
L&L a Spółką Impex Trade umowy dotyczącej wyposażenia siedziby Zakładu L&L oraz współpraca ww. przedsiębiorców
w okresie od 1999 r. do 2003 r. został potwierdzony przez strony i wynika z posiadanych przez organ antymonopolowy dokumentów. Po
drugie potwierdzono istnienie trwałych, regularnych i długoletnich związków zobowiązaniowych pomiędzy Zakładem Meblowym
Fornit i Spółką Impex Trade. Przedsiębiorcy ci prowadzą stałą współpracę handlową. Potwierdzają to zgromadzone w aktach sprawy
faktury oraz umowy cesji wierzytelności zawarte między przedsiębiorcami oraz wyjaśnienia przedsiębiorców. Uzasadnione jest więc
twierdzenie, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy zwłaszcza Spółkę Impex Trade i Zakład Meblowy Fornit łączą szczególnie
silne więzi zobowiązaniowe i gospodarcze. Fakt istnienia takich wieloletnich relacji zarówno między Zakładem L&L i Impex Trade, jak
i Zakładem Meblowym Fornit i Impex Trade, z całą pewnością mógł mieć znaczenie przy uzgadnianiu cen i sposobu postępowania
w przetargu zorganizowanym przez LZDPG. […]
Warunkiem koniecznym do stwierdzenia, że doszło do zawarcia porozumienia jest udowodnienie, że kwestionowane zachowanie
ma charakter skoordynowany, wynikający z uzgodnień między skarżonymi przedsiębiorcami. […] Jak wynika
z dokumentów i wyjaśnień przedstawionych przez strony w toku postępowania antymonopolowego przy ustalaniu cen zawartych
w ofertach złożonych w przedmiotowym przetargu Zakład Meblowy Fornit i Zakład L&L opierali się o wycenę poszczególnych
elementów wyposażenia sporządzoną przez Impex Trade, dostarczoną im przed terminem złożenia ofert. W związku z tym pomiędzy
większością cen jednostkowych poszczególnych ofert istnieją ścisłe, liniowe zależności.
Ceny jednostkowe zawarte w ofertach Zakładu Meblowego Fornit i Zakładu L&L zostały zatem skalkulowane w oparciu o warunki
oferty sporządzonej przez trzeciego z Uczestników postępowania - Impex Trade i przekazanej pozostałym wykonawcom. Już sam fakt,
iż przedsiębiorcy wymieniali się cenami przed złożeniem ofert w postępowaniu przetargowym budzić musi wątpliwości z punktu
widzenia naruszenia reguł konkurencji. Takie zachowanie w literalny niemal sposób wypełnia hipotezę zakazu, o którym mowa w art. 5
ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym zakazane są porozumienia polegające na uzgadnianiu
przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, w szczególności ceny. W przedmiotowej sprawie
bez wątpienia mamy do czynienia z sytuacją, w której doszło do uzgadniania cen pomiędzy Impex Trade a Zakładem Meblowym Fornit
i Zakładem L&L, w takim sensie, że warunki cenowe ofert złożonych przez tych wykonawców skalkulowane zostały w oparciu o ofertę
Impex Trade. Budzić musi zatem - biorąc pod uwagę brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy antymonopolowej - zastrzeżenia sytuacja,
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w której oferty przedkładane przez część uczestników przetargu wynikają z wiedzy o warunkach cenowych oferty innego wykonawcy
i przygotowane zostają w oparciu o ofertę przedstawioną przez tego wykonawcę. Bezsprzeczne jest bowiem, że oferty Zakładu
Meblowego Fornit i Zakładu L&L zostały opracowane ściśle według warunków cenowych oferty przedstawionej im przez Impex Trade
(która była de facto ofertą, jaką przedsiębiorca ten sam przedłożył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). Pomiędzy
większością cen pozycji ofertowych przez poszczególnych przedsiębiorców istnieją ścisłe zależności liniowe (większość cen
jednostkowych zawartych w ofercie Zakładu Meblowego Fornit jest dokładnie taka sama bądź o 1% wyższa od cen jednostkowych
zawartych ofercie Impex Trade, w przypadku Zakładu L&L większość cen jednostkowych jest dokładnie o 15% wyższa od
odpowiednich cen jednostkowych zawartych w ofercie Impex Trade i o dokładnie 14% wyższa od cen jednostkowych zawartych
w ofercie Zakładu Meblowego Fornit). Dokonując takiej kalkulacji cen poszczególnych pozycji ofertowych przedsiębiorcy musieli
zdawać sobie sprawę z poziomu cen zaproponowanych przez innych oferentów, zwłaszcza że podobny mechanizm miał już miejsce
w dwóch przetargach nieograniczonych poprzedzających postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, do którego odnosi się
postawiony w niniejszej sprawie zarzut. Dokonywanie wyceny poszczególnych elementów ofert poprzez dodanie do każdej pozycji
określonej procentowo, stałej kwoty marży, pozwalało na ustalenie z łatwością, jakie będą relacje pomiędzy poszczególnymi ofertami
po zsumowaniu cen jednostkowych.
W tym kontekście wziąć jednak również pod uwagę należy okoliczność, że żaden z Uczestników postępowania nie jest
producentem większości elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia w postępowaniu na „Dostawę i montaż
wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku” (zaś Impex Trade, w oparciu o którego ofertę sporządzili
pozostali Uczestnicy postępowania, występował w stosunku do nich jako dostawca wyposażenia; przedstawiona oferta, na podstawie
której dokonano ustalenia cen była zatem ofertą handlową skierowaną przez Impex Trade do potencjalnych nabywców). Nie dziwi fakt,
iż w przypadku, gdy wykonawcy nie są producentami bądź nie mają w swojej ofercie pewnych elementów wyposażenia będącego
przedmiotem zamówienia, o którego uzyskanie chcą się ubiegać, zmuszeni są do wystąpienia o dokonanie wyceny określonych pozycji
ofertowych do innych przedsiębiorców, u których - w razie zwycięstwa w przetargu - nabyliby wymagany sprzęt. Niezrozumiałym jest
jednak, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy zarówno Zakład L&L, jak i Zakład Meblowy Fornit zwrócili się w tej sprawie
właśnie do konkurenta, który ubiegał się o to samo zamówienie i który - choć wprawdzie specjalizuje się, jak sam twierdzi, w tego typu
zamówieniach - również nie jest ani producentem, ani dystrybutorem większości pozycji ofertowych. Ponadto, pomimo faktu, że
przedmiot zamówienia, o którego uzyskanie ubiegali się Uczestnicy postępowania, był bardzo zróżnicowany (obejmował nie tylko
meble, których producentem jest Impex Trade, ale również sprzęt laboratoryjny, weterynaryjny, chłodniczy, specjalistyczny sprzęt do
wykrywania przemytu np. wideoendoskopy, kamery termowizyjne, a także wózki widłowe, akumulatorowe, koparko-ładowarki),
zarówno Zakład Meblowy Fornit, jak i Zakład L&L nie starali się szukać alternatywnych źródeł zaopatrzenia (np. bezpośrednio
u producentów lub autoryzowanych dystrybutorów tych urządzeń), lecz wycenę w całości sporządzili w oparciu o ofertę sporządzoną
i dostarczoną im przez Impex Trade i to konsekwentnie w toku trzech kolejnych postępowań zorganizowanych przez LZDPG. Co
więcej, w przypadku Zakładu Meblowego Fornit, zwycięzcy postępowania przetargowego, również te elementy wyposażenia, które
przy wykonywaniu zamówienia stanowiły jego własną produkcję również nie zostały przez niego samodzielnie wycenione, lecz ich
wycena oparta została w całości o ofertę przedstawioną przez Spółkę Impex Trade. Wskazuje to na okoliczność, iż przedsiębiorca nie
dążył do samodzielnego sporządzenia oferty w oparciu o ponoszone koszty i rachunek ekonomiczny, lecz dostosował ją w całości do
cen przedstawionych przez Impex Trade, nawet w tym zakresie, który przy realizacji zamówienia stanowiła jego własna produkcja.
Świadczy to o tym, iż oferta przedstawiona przez Impex Trade pozostałym Uczestnikom postępowania nie tylko zawierała ceny, po
których Spółka gotowa była sprzedać im wycenione towary, lecz stanowiła również narzędzie koordynacji zachowań w celu
wyeliminowania niepewności co do warunków cenowych oferowanych przez konkurentów.
Tak więc w ocenie, czy w niniejsze sprawie doszło do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję należy uwzględnić, że
ceny jednostkowe zaproponowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Zakład Meblowy Fornit i Zakład L&L
zostały ściśle dostosowane do cen jednostkowych przedstawionych im przed przetargiem przez Spółkę Impex Trade.
Podkreślić również należy, że mechanizm ustalania cen był podobny również w dwóch poprzedzających postępowanie w trybie
negocjacji bez ogłoszenia przetargach nieograniczonych. Również w tych postępowaniach strony kontaktowały się ze sobą na etapie
opracowywania treści ofert. Podstawą dla ustalenia cen ofertowych przez Zakład Meblowy Fornit i Zakład L&L była oferta
przygotowana i przekazana im przez Impex Trade. Stąd istnienie ścisłych zależności cenowych: pomiędzy ofertą Impex Trade i Zakładu
Meblowego Fornit - w pierwszym przetargu nieograniczonym i w przypadku Zakładu Meblowego Fornit i Zakładu L&L - w drugim
przetargu nieograniczonym (Impex Trade nie brało udziału w tym postępowaniu, jednakże z uwagi na okoliczność, iż opracowało
wycenę dla pozostałych uczestników postępowania, pomiędzy złożonymi przez nich ofertami istniały ścisłe zależności w odniesieniu
do większości pozycji ofertowych). Opisane zależności oraz konsekwencja, z jaką przy opracowywaniu ofert Zakład Meblowy Fornit
i Zakład L&L korzystały z wytycznych Spółki Impex Trade, niewątpliwie są nie bez znaczenia dla wyeliminowania ryzyka związanego
z działaniami konkurentów w toku ocenianego przez organ antymonopolowy w związku z postawionym zarzutem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
W powyższym kontekście wskazać również należy, że o sporządzenie wyceny części pozycji ofertowych zwrócił się do Impex
Trade także Wnioskodawca - Spółka Parexbud. Podkreślenia wymaga jednak, że brak jest jakichkolwiek ścisłych zależności cenowych
pomiędzy cenowymi warunkami jej ofert składanych w trzech kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim” a cenami
zaproponowanymi przez Impex Trade i pozostałych Uczestników postępowania. Jakkolwiek zatem, Spółka Parexbud podobnie do
Zakładu Meblowego Fornit i Zakładu L&L występowała do Impex Trade z prośbą o dokonanie wyceny, to brak jest podstaw, aby
twierdzić, że otrzymana wycena była podstawą do opracowania jej własnej oferty. Poza tym, Spółka Parexbud nawet jeśli dokonywała
wyceny części elementów wyposażenia w oparciu o ofertę przedstawioną przez Impex Trade, to nie w taki sposób, który pozwalałby na
ustalenie, jaka będzie relacja ceny jej oferty do ceny oferty Impex Trade i innych Uczestników postępowania (zależności, co już
podniesiono, były bowiem zróżnicowane, a dużą część pozycji ofertowych Spółka Parexbud wyceniała w sposób samodzielny).
Analiza zachowań Wnioskodawcy w powyższym kontekście wskazuje rzeczywiście na to, że Impex Trade było przez niego traktowane
jedynie jako potencjalne źródło zaopatrzenia w razie wygrania przetargu.
Dla oceny, czy w okolicznościach przedmiotowej sprawy doszło do zawarcia porozumienia określonego w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, znaczenie ma także zachowanie Spółki Impex Trade w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym
w Dorohusku, polegające na niezłożeniu w wymaganym terminie żądanych przez Zamawiającego wyjaśnień odnośnie treści oferty
w zakresie dotyczącym potwierdzenia wysokości posiadanych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 30% ceny
ofertowej. W ocenie organu antymonopolowego, nie sposób przyjąć, że powyższe zachowanie przedsiębiorcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego było racjonalne i adekwatne do zaistniałych w toku tego postępowania okoliczności.
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Jak wynika z akt postępowania antymonopolowego, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia LZDPG określił, iż w
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się posiadanymi na rachunku bankowym środkami lub zdolnością kredytową
na kwotę nie mniejszą niż 30% ceny ofertowej. Impex Trade załączyło do swojej oferty dwie opinie bankowe potwierdzające, iż na
dwóch rachunkach przedsiębiorca posiada środki pieniężne w wymaganej przez Zamawiającego kwocie. Z wyjaśnień LZDPG wynika
natomiast, że oczekiwał on od wykonawcy przedstawienia informacji tylko z jednego banku, dotyczącej tylko jednego rachunku.
W związku z tym, niezwłocznie po otwarciu ofert zażądał on od Impex Trade złożenia wyjaśnień odnośnie treści oferty w omawianym
zakresie. W wyznaczonym terminie Spółka nie ustosunkowała się w żaden sposób do powyższego żądania. Dopiero 5 dni po
wskazanym przez Zamawiającego terminie i 2 dni po wykluczeniu Impex Trade z postępowania przetargowego, Spółka przesłała do
LZDPG pismo, z którego wynika, iż w jej przekonaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w siwz; Spółka podniosła
bowiem, że Zamawiający nie określił, iż wielkość posiadanych środków ma dotyczyć tylko jednego konta, zaś posiadanie więcej niż
jednego rachunku jest powszechną praktyką i nie może stanowić powodu do nierównego traktowania wykonawców.
Przed przystąpieniem do analizy powyższego zachowania Impex Trade, które jak już podniesiono - z punktu widzenia organu
antymonopolowego - jest całkowicie nieracjonalne i w żaden sposób nie przystaje do zaistniałych w toku postępowania przetargowego
warunków - należy również zwrócić uwagę na niespójność wyjaśnień Impex Trade w przedmiotowym zakresie, przedstawianych
w toku postępowania antymonopolowego. Z jednej strony Spółka podniosła, podobnie jak w piśmie skierowanym do Zamawiającego
w toku postępowania przetargowego, iż złożone przez nią zaświadczenia z banków były zgodne z wymogami określonymi w siwz
i opiewały na wymaganą przez Zamawiającego kwotę. Wynika z tego, że Spółka była przekonana, iż spełnia warunki uczestnictwa
w przetargu. Z drugiej strony Spółka podniosła, iż nie była pewna, czy spełnia wymogi formalne odnośnie udokumentowania
wysokości posiadanych na rachunku bankowym środków. W związku z tym, decyzję odnośnie uczestnictwa w przetargu, Impex Trade
podjęło w ostatniej chwili, mając wątpliwości odnośnie spełnienia wymagań formalnych.
Odnosząc się do powyższego należy podnieść, iż bez względu na to, które z wyjaśnień Spółki można uznać za wiarygodne, jej
zachowanie z punktu widzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie wydaje się być zachowaniem, które cechuje
rozsądnego i doświadczonego profesjonalistę. W powyższym kontekście stwierdzić przede wszystkim należy, że oferta Impex Trade
była najkorzystniejsza (najtańsza) spośród wszystkich ofert złożonych w zorganizowanym przez LZDPG postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o czym przedsiębiorca wiedział, albowiem treść ofert jest jawna. W takiej
sytuacji Spółka mogła być pewna, że w razie zaakceptowania przez Zamawiającego złożonych przez nią wyjaśnień w zakresie
wysokości posiadanych środków finansowych, jej oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i Zamawiający podpisze z nią
stosowną umowę. Dlatego też - abstrahując od tego, czy Spółka w rzeczywistości spełniała warunki uczestnictwa w przetargu, czy też
nie i czy była pewna ich spełnienia - zaniechanie przedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie jakichkolwiek
wyjaśnień odnośnie wysokości posiadanych środków pieniężnych i zaniechanie przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie,
należy uznać za posunięcie lekkomyślne i nie dające się wyjaśnić w oparciu o racjonalne kryteria. Z jednej strony należy wskazać,
iż skoro Spółka była przekonana, że przedstawione przez nią dwie informacje z banków czynią zadość wymogom określonym w siwz
(co wynika z jej wyjaśnień przedstawionych w toku postępowania przetargowego - już po terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego), niezrozumiałym jest, z jakich powodów nie odniosła się do żądania Zamawiającego. Brak pewności co do spełnienia
tych wymagań również nie jest usprawiedliwieniem dla tak dalece nieracjonalnego zachowania przedsiębiorcy. Skoro bowiem Impex
Trade podjęło już trud i poniosło koszty związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożenie na żądanie
Zamawiającego nieskomplikowanych wyjaśnień nie powinno stanowić dla niej żadnego problemu, nawet w sytuacji, gdy faktycznie
nie była pewna, czy spełnia warunki uczestnictwa w przetargu. Należy wziąć pod uwagę, że Zamawiający nie od razu odrzucił jej ofertę
uznając, że nie spełnia wymogów, lecz korzystając z możliwości, jaką daje art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wezwał
Impex Trade do wyjaśnienia treści oferty. Oznacza to, że jego stanowisko w przedmiotowej kwestii nie było kategoryczne i istniała
szansa, że ulegnie zmianie w sytuacji otrzymania od oferenta stosownych wyjaśnień. Na pewno zaś dla potencjalnego zwycięzcy
przetargu, zażądanie takich wyjaśnień powinno stanowić sygnał, że LZDPG - nawet jeśli miał wątpliwości odnośnie tego, czy Impex
Trade spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu - to nie oznaczało to, że wątpliwości te nie mogą być rozstrzygnięte na korzyść
Impex Trade, pod warunkiem, że ten przedstawi wymagane wyjaśnienia. Ponadto pokreślić należy, że złożenie stosownych wyjaśnień
sprowadzało się de facto, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, do nieskomplikowanej i niewymagającej
nadmiernych nakładów pracy czynności, zwłaszcza dla świadomego profesjonalisty o dużym doświadczeniu, który zna swoje racje
i który na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie brał udział w tego typu przetargach.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że wykluczenie Impex Trade z przetargu po tym, jak Spółka nie złożyła w terminie żądanych
przez Zamawiającego wyjaśnień, mogło być przez nią zakwestionowane poprzez wniesienie protestu na czynności Zamawiającego.
Jeżeli Spółka faktycznie była pewna, że przedstawienie informacji z dwóch banków jest zgodne z wymogami siwz, jako profesjonalny
i doświadczony przedsiębiorca powinna była skorzystać z takiej możliwości, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że stawką było tutaj
uzyskanie zamówienia o wartości ponad 2.600.000 zł. Bez wątpienia konsekwentny przedsiębiorca, który kieruje się rachunkiem
ekonomicznym i któremu - według wszelkich racjonalnych przesłanek - powinno zależeć na wygraniu przetargu i uzyskaniu tak dużego
kontraktu, mając świadomość, że jego oferta jest najkorzystniejsza, wykorzystałby wszelkie środki prawne w celu doprowadzenia do
wyboru jego oferty. Z pewnością zatem skorzystałby z możliwości przedstawienia wyjaśnień dotyczących treści oferty, a w razie ich
niezaakceptowania skorzystałby z prawa do wniesienia protestu, od którego oddalenia przysługuje jeszcze odwołanie do sądu
okręgowego. Okoliczność zatem, że Spółka Impex Trade nie skorzystała z przysługujących jej w tym zakresie uprawnień
proceduralnych, prowadzi do wniosku, że z jakichś względów nie była zainteresowana uzyskaniem zamówienia na „Dostawę i montaż
wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim”, o które się ubiegała. Fakt
niepodjęcia przez Spółkę żadnych działań, czy to w zakresie niewyjaśnienia treści oferty, czy to w zakresie niezakwestionowania
odrzucenia jej oferty przez Zamawiającego poprzez złożenie protestu dziwi tym bardziej, że Spółka w tym samym postępowaniu
skorzystała z możliwości złożenia protestu na zaniechanie Zamawiającego polegające na nieodrzuceniu oferty Spółki Parexbud.
Z możliwości złożenia protestu na czynności LZDPG, Spółka skorzystała także w pierwszym przetargu nieograniczonym dotyczącym
„Dostawy i montażu wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku”, kwestionując fakt wykluczenia jej
z przetargu z uwagi na niespełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu. Dowodzi to dodatkowo tego, że Impex Trade dobrze
zna warunki uczestnictwa w postępowaniach przetargowych oraz przepisy o zamówieniach publicznych, które potrafi stosować
w praktyce.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy zatem stwierdzić, że zastanawiająca jest lekkomyślność Impex Trade polegająca
na braku jakiejkolwiek inicjatywy w celu wyjaśnienia treści oferty w toku postępowania i braku skorzystania z możliwości wniesienia
protestu na czynności LZDPG polegające na wykluczeniu jej z przetargu w sytuacji niemalże pewności co do jego wygrania. Złożenie
takich wyjaśnień lub protestu nie wiązałoby się dla strony z żądnym wysiłkiem, nadmiernymi uciążliwościami lub kosztami. Spółka nie
mogła mieć pewności, czy podjęcie takich kroków nie doprowadziłoby do wybrania przez Zamawiającego jej oferty, która, co należy
jeszcze raz podkreślić, była ofertą najtańszą. Racjonalność postępowania wymagałaby zatem podjęcia jakichkolwiek kroków, które
mogłyby uchronić przedsiębiorcę, przed wykluczeniem go z przetargu lub przywrócić do przetargu jego ofertę.
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Podnieść również należy, iż skoro Spółka - jak podnosiła w toku postępowania antymonopolowego - nie była pewna spełnienia
warunków udziału w postępowaniu organizowanym przez LZDPG w odniesieniu do warunku dotyczącego wysokości posiadanych na
rachunku bankowym środków, to niezrozumiałym jest dlaczego nie wystąpiła do Zamawiającego z prośbą o dokonanie wyjaśnienia
treści siwz z przedmiotowym zakresie jeszcze przed terminem składania ofert. Zgodnie bowiem z warunkami specyfikacji dla
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca mógł zwrócić się pisemnie do Zamawiającego
o wyjaśnienie specyfikacji w terminie 6 dni przed terminem złożenia ofert. Dziwi fakt, że spółka, będąc niepewną spełniania warunków
udziału w postępowaniu, podjęła trud i poniosła koszty przygotowania oferty i wzięcia udziału w przetargu, (w tym dokonała wpłaty
wadium w wysokości 40.000 zł) i nie podjęła żadnych kroków w celu wyjaśnienia treści warunków specyfikacji. Zwrócenie się do
zamawiającego o interpretację treści siwz z pewnością rozwiałoby wątpliwości Spółki, dzięki czemu nie byłaby narażona na ponoszenie
kosztów przygotowania oferty i uczestnictwa w przetargu. Umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania od zamawiającego wyjaśnień
dotyczących warunków udziału postępowaniu jeszcze przed terminem składania ofert ma właśnie na celu uchronienie tych
przedsiębiorców, którzy nie spełniają warunków, przed niepotrzebnym przystępowaniem do przetargu, co zawsze wiąże się
określonymi kosztami. Zachowanie spółki w tym zakresie, biorąc pod uwagę jej wyjaśnienia, wydaje się być nieracjonalne, zwłaszcza,
że jest ona, co już podkreślano, przedsiębiorcą z dużym i wieloletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o uczestnictwo w postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych.
Skoro natomiast Impex Trade, mimo niepewności co do spełnienia warunków, zdecydowało się wziąć udział w postępowaniu
i poniosło koszt i wysiłek z tym związany, to jako racjonalny profesjonalista powinno było skorzystać z możliwości złożenia wyjaśnień
dotyczących treści oferty żądanych przez Zamawiającego z przyczyn opisanych we wcześniejszej części niniejszego uzasadnienia. Jak
już podniesiono, profesjonalny przedsiębiorca z pewnością dążyłby do wyjaśnienia treści oferty, jeżeli wiązałoby się to z możliwością
uzyskania zamówienia o dużej wartości. Brak pewności po stronie Uczestnika postępowania co do tego, czy spełnia warunek udziału
w postępowaniu odnośnie wysokości posiadanych na rachunku bankowym środków finansowych, nie tłumaczy zdaniem organu
antymonopolowego, zaniechania złożenia tych wyjaśnień. Takie zachowanie nie cechuje bowiem racjonalnego przedsiębiorcy, który
poważnie traktuje swój udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Należy również podnieść, iż jakkolwiek w przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie ma to, jak Spółka Impex Trade faktycznie
zachowywała się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie to, czy w istocie spełniała warunki siwz w zakresie
wysokości posiadanych na rachunku bankowym środków, to jednak zwrócić należy również uwagę na okoliczność, iż w świetle wyroku
Zespołu Arbitrów z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt UZPZO/0-062/05, przedsiębiorca spełniał sporny warunek udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie tego wyroku przeczy twierdzeniom Zamawiającego, iż Impex Trade powinno było przedstawić opinię tylko jednego
banku dla udokumentowania wysokości posiadanych środków finansowych. Zdaniem Zespołu Arbitrów dopuszczalne jest bowiem
przedstawienie informacji z dwóch banków. W sytuacji złożenia przez Impex Trade protestu w związku z wykluczeniem go z przetargu,
istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zostałby on rozpatrzony na korzyść Spółki, w wyniku czego zostałaby ona przywrócona do
przetargu, co skutkowałoby uzyskaniem zamówienia.
W ocenie organu antymonopolowego, opisane okoliczności wskazują na to, że zachowanie Spółki Impex Trade w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było wysoce nieracjonalne i nieprzystające do zaistniałej w toku tego
postępowania sytuacji.
Jak już wcześniej podniesiono zadziwiające i nieracjonalne na pierwszy rzut oka zachowanie Impex Trade wskazuje na to, że nie
było ono rzeczywiście zainteresowane uzyskaniem zamówienia publicznego w postępowaniu zorganizowanym przez LZDPG.
Nieracjonalne z pozoru zachowanie Uczestnika postępowania, który nie podjął żadnych działań w celu wyjaśnienia w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego treści oferty w zakresie żądanym przez Zamawiającego tłumaczy jednak fakt, że
zwycięzca przetargu - Zakład Meblowy Fornit około 90% pozycji ofertowych będących przedmiotem zamówienia zakupił właśnie
u Impex Trade. Spółka Impex Trade nie była zatem zainteresowana uzyskaniem zamówienia, gdyż bez względu na to, czy wygrała
przetarg, czy też nie, i tak była dostawcą większości pozycji ofertowych, których zamówienie dotyczyło. Zestawienie powyższych
faktów prowadzi do wniosku, że zachowanie stron było uzgodnione. Było bowiem oczywiste, że w przypadku odrzucenia oferty
najkorzystniejszej, tj. oferty Impex Trade, LZDPG zmuszony będzie zawrzeć umowę z Zakładem Meblowym Fornit, którego oferta była
o 237.342,24 zł droższa od oferty wykonawcy Impex Trade, a jednocześnie tańsza od następnej w kolejności oferty Wnioskodawcy.
W ocenie organu antymonopolowego, tylko faktem wspólnego uzgodnienia warunków składanych ofert w sposób zmniejszający
niepewność co do przebiegu i wyniku przetargu, można tłumaczyć pozornie nieodpowiedzialne zachowanie Impex Trade w toku
postępowania przetargowego, polegające na zaniechaniu złożenia w terminie wyjaśnień treści oferty. Spółka Impex Trade, nie
składając przedmiotowych wyjaśnień i tym samym godząc się de facto na wykluczenie jej z postępowania przetargowego, umożliwiła
uzyskanie zamówienia przez Zakład Meblowy Fornit, który „podzielił się” uzyskanym zamówieniem z Impex Trade. Obaj przedsiębiorcy,
z uwagi na fakt, że Impex Trade było dostawcą większości elementów wyposażenia dla Zakładu Meblowego Fornit w związku
z realizacją przedmiotowego kontraktu na rzecz LZDPG, skorzystali zatem na tym, że zwycięstwo w przetargu przypadło Zakładowi
Meblowemu Fornit, przy jednoczesnym narażeniu Zamawiającego na konieczność uiszczenia ceny wyższej niż w przypadku, gdyby
zamówienie przypadło wykonawcy oferującemu jego wykonanie po najniższej cenie, tj. Impex Trade. Zdaniem organu antymonopolowego
opisane zachowania oferentów są wytłumaczalne tylko przy założeniu wcześniejszego uzgodnienia, o którym niezbicie świadczy fakt
istnienia kontaktów między uczestnikami postępowania oraz fakt, że warunki cenowe złożonych ofert podlegały pewnym ustaleniom.
W warunkach istnienia rzeczywistej konkurencji między przedsiębiorcami, której towarzyszy niepewność co do działań konkurentów,
Impex Trade z pewnością nie zaniechałoby złożenia wyjaśnień odnośnie treści oferty i za pomocą wszelkich dostępnych środków
dążyłoby do przywrócenia jego oferty do postępowania. Nieracjonalne na pozór zachowanie Spółki Impex Trade umożliwiło
zwycięstwo w postępowaniu innemu przedsiębiorcy (z którym łączą go silne związki handlowe i którego oferta sporządzona została na
podstawie opracowanej przez niej oferty). Faktyczna rezygnacja z udziału w postępowaniu przez Impex Trade była zatem możliwa
dzięki temu, iż przedsiębiorca był świadomy faktu, iż bez względu na wykluczenie go z przetargu skorzysta na udzieleniu przez
Zamawiającego zamówienia Zakładowi Meblowemu Fornit. Obaj przedsiębiorcy zyskali bowiem na przyznaniu zamówienia tylko
jednemu z nich, narażając jednocześnie zamawiającego na wymierne straty. Przyznanie zamówienia Zakładowi Meblowemu Fornit
spowodowało bowiem, co już podkreślono, że Zamawiający zmuszony był zapłacić o ponad 237.342,47 zł więcej, niż w przypadku,
gdyby zamówienie uzyskało Impex Trade.
W ocenie organu antymonopolowego tylko fakt zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję uzasadnia zaistniałe w sprawie
okoliczności. Fakty ustalone w toku postępowania, potwierdzone zasadami doświadczenia życiowego, wykazują na istnienie
normalnego związku przyczynowego pomiędzy faktem zawarcia takiego porozumienia a zachowaniami Uczestników postępowania
zarówno w toku przetargu, jak i przed przetargiem, gdy oferty Zakładu Meblowego Fornit i Zakładu L&L sporządzone zostały w oparciu
o ofertę Impex Trade. Opisane zachowanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Impex Trade, cechuje nieracjonalność postępowania, której nie da
się wyjaśnić bez założenia wcześniej uzgodnionego zachowania stron, na co dowodem jest fakt występowania kontaktów między
przedsiębiorcami i wspólnego opracowywania złożonych w przetargu ofert.
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Należy również zwrócić uwagę na udział w zarzucanym porozumieniu Zakładu L&L. Brak jest wprawdzie dowodów, aby
przedsiębiorca ten z tytułu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na
Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku” osiągnął jakiekolwiek korzyści, jednakże fakt, iż przy kalkulacji cen jednostkowych
swojej oferty zastosował ten sam mechanizm jak Zakład Meblowy Fornit (opierając swoją ofertę na ofercie Impex Trade) oraz fakt
istnienia związków gospodarczych pomiędzy nim a Spółką Impex Trade wskazuje na udział w zarzucanym porozumieniu również tego
przedsiębiorcy. Okoliczność, iż oferta Zakładu L&L była najdroższa i uplasowała się pod względem wysokości ceny za ofertą Spółki
Parexbud, w istocie wykluczył tego przedsiębiorcę z walki o uzyskanie zamówienia z uwagi na niekonkurencyjną cenę, a jednocześnie
uniemożliwił odegranie znaczącej roli w porozumieniu w trakcie postępowania przetargowego. Należy jednak, dokonując oceny, czy
doszło do naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy antymonopolowej, wziąć tutaj pod uwagę fakt, iż Zakład L&L łączyły w przeszłości
z Impex Trade silne związki o charakterze zobowiązaniowym oraz fakt istnienia ścisłych zależności cenowych pomiędzy ofertą Zakładu
L&L a ofertą Impex Trade i tym samym ofertą Zakładu Meblowego Fornit, które były w stanie zniwelować niepewność uczestników
postępowania co do działań konkurentów i warunków cenowych przedłożonych przez nich ofert. […]
Wskazać również należy, że fakt istnienia kontaktów między przedsiębiorcami oraz fakt, że ich oferty nie były opracowywane
w samodzielny sposób (czemu Uczestnicy postępowania zresztą nie zaprzeczają), potwierdza to, że w ofertach popełnili oni podobne
lub takie same błędy zarówno jeżeli chodzi o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
jak i wcześniejsze, pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Na koordynację działań, a co za tym idzie na zawarcie
zakazanego prawem porozumienia, wskazuje zatem - oprócz faktu istnienia ścisłych zależności pomiędzy cenowymi warunkami ofert
składanych w poszczególnych przetargach - okoliczność, iż w ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym
w Dorohusku” zarówno Zakład Meblowy Fornit, jak i Zakład L&L popełnili błędy w odniesieniu do warunku specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zgodnie z którym w załączeniu do ofert należało przedstawić informację o karalności z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zakład L&L w nieprawidłowy sposób
wskazał, że przedmiotowa informacja go nie dotyczy. Natomiast Zakład Meblowy Fornit powinien był zaznaczyć w ofercie, że informacja,
o jakiej mowa powyżej jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie dotyczy go, czego nie uczynił wbrew wymogowi
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W pierwszym przetargu nieograniczonym dotyczącym „Dostawy i montażu wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu
Granicznym w Dorohusku” obydwaj Uczestnicy postępowania, którzy brali udział w tym postępowaniu tj. Impex Trade i Zakład
Meblowy Fornit nie przedstawili natomiast wymaganych przez Zamawiającego referencji dotyczących co najmniej 2 zrealizowanych
w ostatnich latach kontraktów w zakresie „dostawa i montaż wyposażenia obiektów o wartości powyżej 1.000.000 zł każda”. Należy
również wskazać, że protesty i odwołania, jakie ww. strony postępowania składały w tym przetargu charakteryzowały się bardzo
podobną formą graficzną, a także treścią. W dokumentach tych zawarte są akapity o identycznej treści; dokładnie te same fragmenty
zostały również przez przedsiębiorców oznaczoną pogrubioną czcionką, co bezsprzecznie dowodzi, że strony utrzymywały wzajemne
kontakty w toku tego przetargu. […]
Rozważając, czy postawiony w niniejszej sprawie zarzut jest uzasadniony należy również odnieść się do twierdzeń Zakładu
Meblowego Fornit i Zakładu L&L, którzy w toku postępowania antymonopolowego podnosili, iż nie zdawali sobie sprawy z faktu, iż
Impex Trade weźmie udział w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Impex Trade
przyznało tymczasem, że nie było potrzeby dostarczenia mu siwz, gdyż taką dysponował. Przedsiębiorcy w trakcie wymiany informacji
(telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej) musieli zatem ustalić, że nie ma potrzeby, aby przekazywali Spółce Impex Trade wykaz
sprzętu podlegający wycenie, gdyż dysponuje ona siwz. Siwz wszyscy wykonawcy otrzymali natomiast wraz z zaproszeniami do
składania ofert w postępowaniu. Dla profesjonalistów, którzy biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego fakt
dysponowania przez Impex Trade specyfikacją, powinien być wyraźnym sygnałem, że przedsiębiorca ten również ma zamiar wziąć
udział w przedmiotowym postępowaniu i został zaproszony do złożenia w nim swojej oferty.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, że zachowania Uczestników niniejszego postępowania, zwłaszcza nieracjonalne na
pierwszy rzut oka zachowanie Spółki Impex Trade, prowadzić miało do z góry określonego celu - wygrania przez Zakład Meblowy Fornit
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu
Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim”. Było bowiem oczywistym, iż w razie wykluczenia oferty najkorzystniejszej,
tj. oferty Impex Trade, LZDPG zmuszony będzie zawrzeć umowę z Zakładem Meblowym Fornit, którego oferta była nieco tańsza od
następnej w kolejności oferty złożonej przez Wnioskodawcę, a jednocześnie droższa od oferty Impex Trade. Tylko faktem zawarcia
porozumienia polegającego na uzgodnieniu warunków składanych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym
przez LZDPG w Chełmie, które doprowadziło do sytuacji, w której beneficjentami udzielonego zamówienia są de facto dwa podmioty
(Zakład Meblowy Fornit, który uzyskał zamówienie i Impex Trade, który dostarczył zwycięzcy większość elementów wyposażenia
będących przedmiotem zamówienia) tłumaczyć można całkowicie nieadekwatne do zaistniałej sytuacji i nieracjonalne zachowanie
Impex Trade w toku postępowania. Koordynacja ta, oparta o więzy obligacyjne i gospodarcze, eliminowała niepewność co do
zachowań konkurentów, przebiegu i wyniku przetargu. Impex Trade nie składając w terminie wyjaśnień odnośnie treści oferty
i umożliwiając tym samym zwycięstwo w postępowaniu Zakładowi Meblowemu Fornit, zdawała sobie sprawę z tego, że obydwaj
ww. przedsiębiorcy skorzystają na udzieleniu zamówienia Zakładowi Meblowemu Fornit, co odbyło się z wymierna szkodą dla
Zamawiającego. Mimo braku w sprawie dowodów bezpośrednich, zdaniem organu antymonopolowego, całkowicie uzasadnione jest,
w oparciu o przedstawione fakty i dowody zebrane w toku postępowania antymonopolowego, wyprowadzenie wniosku o zawarciu
przez Uczestników niniejszego postępowania zakazanego porozumienia ograniczającego konkurencję określonego w doktrynie jako
zmowa przetargowa, którego zakaz wyraża norma prawna wynikająca z art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przedmiotowej sprawie wskazać można następujące przesłanki, które potwierdzają fakt zawarcia porozumienia
ograniczającego konkurencję między Uczestnikami między Impex Trade, Zakładem Meblowym Fornit i Zakładem L&L - uczestnikami
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę i montaż wyposażenia budynków
na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim:
- fakt istnienia relacji o charakterze gospodarczym i zobowiązaniowym pomiędzy Impex Trade i Zakładem Meblowym Fornit
oraz pomiędzy Impex Trade i Zakładem L&L;
- okoliczność, iż oferty złożone przez tych przedsiębiorców nie były przygotowywane w sposób samodzielny (ceny
jednostkowe zaoferowane przez Zakład Meblowy Fornit i Zakład L&L zostały obliczone poprzez dodanie odpowiedniego
wskaźnika marży do ustalonych cen Impex Trade); ścisłe zależności cenowe pomiędzy ofertami dotyczą zarówno
postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jak i dwóch wcześniejszych przetargów nieograniczonych; dzięki temu
przestępując do przetargu, uczestnicy mogli z łatwością ustalić, jakie warunki cenowe zaoferują konkurenci;
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fakt nieracjonalnego zachowania się Spółki Impex Trade w toku postępowania o udzielenie zamówienia, która pomimo, że
zaoferowała najkorzystniejszą cenę - nie podjęła jakichkolwiek działań w celu wyjaśnienia treści swojej oferty lub uzupełnienia
oferty w zakresie dotyczącym udokumentowania wysokości posiadanych na rachunku bankowym środków finansowych; nie
skorzystała również z przysługujących jej uprawnień do wniesienia protestu na wykluczenie jej z postępowania
przetargowego;
- okoliczność, iż dzięki przyznaniu zamówienia Zakładowi Meblowemu Fornit, którego oferta była droższa od oferty Impex
Trade, obaj ww. przedsiębiorcy odnieśli z tego tytułu korzyści: Zakład Meblowy Fornit - jako zwycięzca przetargu, Impex Trade jako dostawca większości elementów wyposażenia dla Zakładu Meblowego Fornit w związku z realizacją tego zamówienia;
- fakt, iż w ofertach popełnione zostały podobne błędy.
W tym miejscu należy wskazać również, iż istota porozumienia, którego zawarcie stwierdzono w niniejszym postępowaniu, było
uzgodnienie cenowych warunków składanych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez
ogłoszenia na „Dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie
lubelskim”. Zawarcie przez LZDPG w Chełmie w dniu 27 czerwca 2005 r. umowy na wykonanie przedmiotu tego zamówienia
z Zakładem Meblowym Fornit oznacza, iż uczestnicy porozumienia osiągnęli swój cel. Jednocześnie wykonanie porozumienia (nastąpił
jego skutek) uniemożliwia nałożenia na jego uczestników nakazu zaniechania jego stosowania na podstawie art. 9 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, albowiem nakaz ten odnosi się do praktyki jako takiej, a nie do jej skutków. W tych okolicznościach należy
przyjąć, że z chwilą zawarcia umowy pomiędzy LZDPG i Zakładem Meblowym Fornit, zachowanie stron niniejszego postępowania
przestało naruszać zakaz określony w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dlatego też, uznając zawarte
porozumienie za praktykę ograniczającą konkurencję, stwierdzono zaniechanie jej stosowania stosownie do art. 10 ust. 1 i 2
ww. ustawy. […]
Ustalając wysokość kar pieniężnych organ antymonopolowy wziął pod uwagę, iż przedmiotowe porozumienie zalicza się do
najcięższych naruszeń prawa konkurencji, a stwierdzona praktyka naruszyła fundamentalną zasadę suwerenności niezależnych
podmiotów w podejmowaniu decyzji rynkowych. Ustalając wagę stwierdzonego naruszenia organ antymonopolowy wziął również
pod uwagę wpływ, jaki zakazane porozumienie wywarło na rynek właściwy w sprawie. Uwzględniono, że uczestnicy porozumienia
dysponują stosunkowo niewielką częścią rynku właściwego, w związku z czym skutki praktyki odczuwalne były w odniesieniu do
pewnej jego części, o którą uczestnicy postępowania ubiegali się biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zorganizowanego przez LZDPG. Jednocześnie wzięto pod uwagę, że porozumienie przyczyniło się do znaczącego i nieodwracalnego
ograniczenia konkurencji w odniesieniu do tej właśnie części rynku właściwego. […]
Ustalając wysokość kar pieniężnych organ antymonopolowy oprócz charakteru stwierdzonej praktyki ograniczającej konkurencję
wziął również pod uwagę okoliczności obciążające i łagodzące. Wśród przesłanek obciążających wskazać należy umyślność działania
uczestników porozumienia oraz fakt, iż w wyniku zawarcia porozumienia Zamawiający, który jest dysponentem mienia publicznego,
został narażony na wymierne straty. Jednocześnie organ antymonopolowy, analizując przesłanki obciążające, zdecydował o zróżnicowaniu
wysokości nałożonych kar. Wzięto przy tym pod uwagę wiodącą rolę, jaką w porozumieniu można przypisać Spółce Impex Trade,
zwłaszcza biorąc pod uwagę jej zachowanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które doprowadziło do tego,
że porozumienie osiągnęło założony skutek. Zważono także, ustalając wymiar kar w stosunku do Impex Trade i Zakładu Meblowego
Fornit, że przedsiębiorcy ci, na skutek stosowania niedozwolonej praktyki, osiągnęli wymierne korzyści finansowe. Wśród kryteriów
łagodzących wskazać należy natomiast, że Uczestnicy niniejszego postępowania dopuścili się naruszenia przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów po raz pierwszy. W przypadku Zakładu L&L należy wziąć natomiast pod uwagę, że nie uzyskał on na skutek
uczestnictwa w niedozwolonym porozumieniu wymiernych korzyści finansowych.
Mając powyższe na uwadze organ antymonopolowy postanowił nałożyć na Uczestników niniejszego postępowania kary
pieniężne w wysokości: Impex Trade - kara pieniężna w wysokości: 108.292 zł; Zakład Meblowy Fornit - kara pieniężna w wysokości:
508.514 zł; Zakład L&L - kara pieniężna w wysokości: 326.893 zł. […]
Prezes Urzędu, ustalając wysokość kar pieniężnych w niniejszej sprawie, miał także na względzie pogląd wyrażony przez Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 listopada 2004 r., sygn. akt XVII Ama 81/03, którego zdaniem przy przesadnym
uwzględnieniu w uzasadnieniach decyzji Prezesa Urzędu okoliczności łagodzących, nakładane na przedsiębiorców kary pieniężne
mogą nie osiągnąć skutku prewencyjnego, zwłaszcza w zakresie prewencji ogólnej. W ocenie Organu Antymonopolowego ustalone
kary pełnią rolę represyjno-wychowawczą i są niezbędne do wymuszenia przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, a także
pozostaje w proporcji do możliwości finansowych stron postępowania. Wymierzone kary pozostają zdaniem Organu
Antymonopolowego w zgodności z aksjologią ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
41
DECYZJA
z dnia 25 lipca 2007 r.
w sprawie umorzenia postępowania antymonopolowego przeciwko Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleszczowie
w zakresie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję
(Nr RPZ-40/2007)
Na podstawie art. 105 §1 Kpa w zw. z art. 80 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie
do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości
miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w zw. z art. 131 ust. 1 oraz art. 136 ust. 1
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, umarza się postępowanie antymonopolowe wszczęte na wniosek Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A
z siedzibą w Koninie w związku podejrzeniem nadużywania przez Kopalnię Węgla Brunatnego Konin S.A. z siedzibą w Kleszczewie
pozycji dominującej na lokalnym rynku sprzedaży węgla brunatnego dla dwóch należących do Wnioskodawcy elektrowni: Konin
i Pątnów, poprzez narzucanie Zespołowi Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A nadmiernie wygórowanych cen węgla, co mogło
stanowić naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 r.,
ograniczanie produkcji i zbytu węgla brunatnego dostarczanego Zespołowi Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A., co mogło
stanowić naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r.
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UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2006 r. […] Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. w Koninie (dalej jako: „Wnioskodawca”
lub „ZE PAK”) wystąpił o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleszczewie
(dalej jako: „Kopalnia” lub „KWB Konin”), której zarzucił nadużywanie pozycji dominującej na lokalnym rynku sprzedaży węgla
brunatnego dla dwóch elektrowni należących do Wnioskodawcy - elektrowni Pątnów i elektrowni Konin. W ocenie ZE PAK, Kopalnia
wbrew postanowieniom wiążącej strony umowy z dnia 31 grudnia 1996 r. i późniejszego porozumienia z dnia 20 października 2004 r.
ogranicza wielkość dostaw, a za dostawy przekraczające określone przez siebie limity żąda znacznie wyższej niż umówiona ceny.
Zdaniem Wnioskodawcy art. 4 tej umowy i wieloletnia praktyka wyraźnie regulują zasady określania jego zapotrzebowania stanowiąc,
w jakim trybie określane są prognozy wieloletnie, roczne, kwartalne i miesięczne. W jego opinii, ostateczne i wiążące określenie jego
potrzeb następuje w toku ustaleń między właściwymi służbami obu stron, dokonywanymi na bieżąco, na każdą dobę. Na podstawie
tego ustalenia wystawiane jest pisemne zamówienie. Tak ustaloną ilość węgla Kopalnia ma obowiązek dostarczyć, a Wnioskodawca
odebrać i zapłacić. Natomiast KWB stanęła na stanowisku, że składane przez Wnioskodawcę prognozy powinny zawierać jednakowe
dane, tj. informacja (prognoza) kwartalna i miesięczna powinna ściśle odzwierciedlać średnią wielkość podaną w planie rocznym.
Te wielkości KWB zaczęła traktować za wiążące ją zamówienie, a każdą dostawę przekraczającą te limity uznawała za dostawy
pozaumowne, od których zażądała znacznie wyższej ceny. Wnioskodawca zakwalifikował powyższe działania Kopalni jako praktyki
polegające na nadużywaniu pozycji dominującej zakazane przepisami art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (dalej jako: „Ustawa”).
We wniosku ZE PAK poinformował, że pismem z dnia 29 czerwca 2006 r. Kopalnia wypowiedziała wieloletnią umowę, ze skutkiem
na dzień 31 grudnia 2006 r. W związku powyższym Wnioskodawca i Kopalnia prowadziły negocjacje w celu zawarcia nowej wieloletniej
umowy. Mimo wielu spotkań stronom nie udało się ustalić nowych warunków dostaw węgla. Wnioskodawca wskazał również, że
pismem z dnia 13 grudnia 2006 r. Kopalnia jednostronnie zawiesiła negocjacje i ustaliła na rok 2007 cenę węgla o 16% wyższą od ceny
obowiązującej w roku 2006. ZE PAK wniósł też o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2007 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Poznaniu wszczął
postępowanie antymonopolowe, w związku z podejrzeniem nadużywania przez Kopalnię pozycji dominującej na lokalnym rynku
sprzedaży węgla brunatnego dla elektrowni Pątnów i Konin, polegającego na narzucaniu Wnioskodawcy nadmiernie wygórowanych
cen, co mogło stanowić naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 1 Ustawy, ograniczaniu produkcji i zbytu węgla brunatnego, co mogło stanowić
naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 1 Ustawy.
W odpowiedzi na postawione zarzuty Kopalnia […] podniosła, że nie dopuściła się naruszenia przepisów Ustawy. Przede wszystkim,
nie narzuciła nadmiernie wygórowanych cen. Umowa z dnia 31 grudnia 1996 r. nie przewidywała, wbrew standardom obowiązującym
w umowach wieloletnich, formuły pozwalającej na dostosowywanie ceny węgla do zmieniających się warunków rynkowych. Dopiero
porozumienie z dnia 20 października 2004 r. wprowadzało zapis obligujący obie strony do wynegocjowania nowej ceny węgla do dnia
31 marca 2005 r. Mimo istnienia formalnej podstawy zmiany cen i mimo toczonych nieprzerwanie negocjacji (w okresie 17 luty 2005 r. 19 grudnia 2005 r. odbyło się sześć spotkań grup roboczych obu stron negocjujących cenę; w 2005 r. odbyło się też dziewięć spotkań
zespołów mających na celu uzgodnienie nowej umowy wieloletniej) porozumienia, co do poziomu ceny bazowej węgla wskaźnikowego
nie osiągnięto. W efekcie, ZE PAK od kwietnia 2001 r. do 31 grudnia 2006 r. płacił niezmienioną cenę. Warunki dostaw węgla w tak
długim okresie uległy znaczącym zmianom, czego Wnioskodawca był świadomy. Był bowiem, w toku negocjacji, zapoznawany
z przedkładanymi kalkulacjami. Trwające ponad rok negocjacje nie doprowadziły do uzgodnienia nowej ceny bazowej ani też nowej
umowy wieloletniej. Według oświadczenia Kopalni, brak formuły pozwalającej na zmianę ceny, jak również brak jakichkolwiek
postępów w rozmowach z Wnioskodawcą zmusiły ją do skorzystania z przewidzianego w umowie z 1996 r. instrumentu,
tj. wypowiedzenia. Jednak w piśmie wypowiadającym umowę Kopalnia podtrzymała gotowość dalszej współpracy oraz wolę
kontynuowania negocjacji.
Kopalnia oświadczyła również, że w ostatnim dniu obowiązywania umowy wieloletniej, to jest 31 grudnia 2006 r. strony doszły do
porozumienia w zakresie nowej ceny bazowej węgla wskaźnikowego oraz pozostałych warunków nowej umowy wieloletniej i umowa
taka została zawarta. W opinii Kopalni, w jej zachowaniu brak było jakichkolwiek znamion nadużywania pozycji dominującej.
Jej działania stanowiły jedynie próbę obrony przed bardzo agresywnymi zachowaniami Wnioskodawcy. Jednocześnie Kopalnia nie
zakwestionowała stanowiska Wnioskodawcy, że na rynku właściwym, określonym przez nią jako rynek dostaw węgla brunatnego dla
potrzeb wszystkich elektrowni Wnioskodawcy, posiada ona pozycję dominującą, jako dostawca. Jednakże, jej zdaniem, na tym samym
rynku właściwym pozycję dominującą posiada też Wnioskodawca jako odbiorca. […]
Kopalnia w toku postępowania antymonopolowego stoi na stanowisku, że żądana przez nią cena ma ekonomiczne uzasadnienie
(to twierdzenie wsparła ona m.in. dwoma ekspertyzami Polskiej Akademii Nauk), a przyjęty przez nią sposób określania
zapotrzebowania ZE PAK wynika z wieloletniej praktyki, wspartej właściwymi unormowaniami umownymi.
W związku z powyższym, Kopalnia wniosła o wydanie, w oparciu o art. 11 ust. 1 Ustawy, decyzji o niestwierdzeniu stosowania
przez nią praktyk ograniczających konkurencję oraz, alternatywnie, jedynie z ostrożności procesowej, o nieuwzględnienie wniosku
o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
W odpowiedzi na twierdzenia Kopalni Wnioskodawca […] podtrzymał w całości swój wniosek. Przede wszystkim, zaprzeczył
jakoby złożenie wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego było elementem jego strategii negocjacyjnej w toku
uzgadniania nowej umowy wieloletniej i nowej ceny węgla. Wniosek ten nie mógł, wbrew twierdzeniom Kopalni, być zamierzonym
wywieraniem na nią presji, skoro Kopalnia nie była o tym fakcie informowana, a porozumienie osiągnięto dwa tygodnie przed
otrzymaniem przez nią zawiadomienia Urzędu o wszczęciu postępowania. ZE PAK podkreślił również fakt, że Kopalnia nie kwestionuje
posiadania względem niego pozycji dominującej. Sam również nie zaprzeczył posiadania takiej pozycji względem Kopalni. Jednakże
Kopalnia w swej argumentacji nie uwzględnia zasadniczej różnicy w sytuacji rynkowej stron postępowania. KWB Konin działa
w warunkach monopolu i nie styka się konkurencją, on zaś sprzedaje produkowaną energię elektryczną na wolnym, poddanym
konkurencji rynku. W jego opinii, fakt ten wzmacnia pozycję negocjacyjną Kopalni. Dlatego nie znajdują usprawiedliwienia zachowania
Kopalni, przykładowo jedynie wskazane we wniosku jako nadużycie jej pozycji rynkowej. […]
Wnioskodawca oświadczył, że rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu jest uzasadnione faktem, że nawet gdyby Kopalnia zaniechała
stosowania zakazanych praktyk, to i tak zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1 Ustawy byłaby narażona na nałożenie kary, bowiem zaprzestanie
stosowania praktyk nie zaciera faktu naruszenia przepisów ustawy. Jednak kontynuowanie postępowania jest przede wszystkim
uzasadnione tym, że pomimo zawarcia nowej umowy KWB nie zaprzestała stosowania zarzucanych jej praktyk. Nadal bowiem
dowolnie określa wielkość złożonego przez Wnioskodawcę rocznego i miesięcznego zapotrzebowania na węgiel (tak było w styczniu
i lutym bieżącego roku). Takie zachowanie KWB Konin, polegające na limitowaniu dostaw, Wnioskodawca tłumaczy chęcią wymuszenia
wyższej i nie znajdującej uzasadnienia w nowej umowie ceny węgla brunatnego za „dodatkowe dostawy”.
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Pismem z dnia 13 marca 2007 r. Wnioskodawca poinformował, że wyrokiem z dnia 13 marca 2007 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sąd Gospodarczy oddalił w całości powództwo Kopalni o zapłatę wyższej niż umówiona ceny węgla za dostawy ponad ustalone przez
nią w 2006 r. limity. […]
Odnosząc się do twierdzeń Wnioskodawcy, […] Kopalnia […] podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko i wnioski, co do
sposobu rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Uzupełniła również opis stanu faktycznego, poprzez wskazanie na treści nowej umowy,
regulujące zasady ustalania wielkości dostaw oraz poprzez wskazanie na porozumienie zawarte miedzy stronami 30 grudnia 2006 r.
w sprawie zsynchronizowania możliwości wydobywczych Kopalni i potrzeb Wnioskodawcy. Dodatkowo, poprzez wskazanie na
wielkość zysków stron postępowania uzyskiwanych w latach 2004 i 2005, dowodziła, że ceny węgla były zaniżone. Szczegółowo
uzasadniła również m.in. bezzasadność twierdzeń Wnioskodawcy o braku racjonalizacji jej kosztów, o nieporównywalnie wyższym niż
w innych elektrowniach opalanych węglem brunatnym udziale kosztów zakupu węgla w cenie energii, o braku wystarczającego
kompensowania ceną pogarszającej się jakości węgla. […]
Wnioskodawca podtrzymał wcześniej przedstawiane Kopalni zarzuty i przesłanki dowodzące stosowania przez nią praktyk
ograniczających konkurencje. Przytoczył też wiele argumentów przeciwstawnych dla tezy Kopalni, że dowodem na niestosowanie
praktyki polegającej na narzucaniu nadmiernie wygórowanych cen może być porównanie wielkości zysków stron postępowania.
Porównanie to bowiem nie może abstrahować od analizy źródeł zysku Wnioskodawcy, a także analizy zaniechań Kopalni,
prowadzących do jej niskich wyników finansowych. Wnioskodawca wskazał również na fakt manipulowania przez Kopalnię
informacjami udzielanymi Prezesowi Urzędu. To wprowadzanie organu antymonopolowego w błąd polega na tym, że niektóre
z postanowień porozumienia z 30 grudnia 2007 r. regulujące tryb planowania wielkości dostaw, wskazane przez Kopalnię w jej piśmie
z dnia 20 kwietnia, nie znalazły się w ostatecznej wersji tego porozumienia.
W ostatnim piśmie, złożonym już po zawiadomieniu stron o zamknięciu postępowania antymonopolowego i możliwości
zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, datowanym na dzień 17 lipca 2007 r., Kopalnia ponownie zaprzeczyła
stosowaniu zarzucanych jej praktyk i powtórzyła wcześniej podnoszone argumenty. Szczegółowo wyjaśniła oczywistą swą pomyłkę,
wskazując, że postanowienia, na które powoływała się w swoim piśmie z dnia 20 kwietnia odnoszą się nie do porozumienia z dnia
30 grudnia 2006 r. lecz do protokołu z rozmów zespołu powołanego tym porozumieniem, rozmów odbytych 16 lutego 2007 r.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, iż głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest
wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej. Energia elektryczna jest wytwarzana w trzech elektrowniach: Pątnów, Adamów i Konin
[…]. Obecnie ZE PAK realizuje inwestycję Pątnów II, w wyniku której łączna zainstalowana moc wytwórcza zostanie zwiększona
o 464 MW i osiągnie 2.744 MW.
Wszystkie kotły bloków energetycznych Wnioskodawcy są przystosowane do spalania węgla brunatnego. ZE PAK zaopatruje się
w węgiel brunatny w dwóch kopalniach: Kopalni Węgla Brunatnego Adamów (zaopatrującej elektrownię Adamów) oraz Kopalni Węgla
Brunatnego Konin (dostarczającego węgiel do dwóch elektrowni Wnioskodawcy: Pątnów i Konin). Budowany blok energetyczny
Pątnów II będzie również zaopatrywany przez KWB Konin.
Uczestnik postępowania, Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie, jest spółką […] powstałą z przekształcenia
dawnego przedsiębiorstwa państwowego. Wyłącznym akcjonariuszem KWB Konin jest Skarb Państwa. Podstawowym przedmiotem
jej działalności jest górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego. Jedynym odbiorcą wydobywanego przez Kopalnię węgla jest
Wnioskodawca (z zastrzeżeniem, że około 3% - 4% tego węgla KWB sprzedaje innym, drobnym odbiorcom). […]
Do dnia 31 grudnia 2002 r. ceny węgla brunatnego w obrocie miedzy kopalniami a elektrowniami były zatwierdzane, w drodze
decyzji administracyjnej, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku uchylenia art. 48 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625) ceny te są przez kontrahentów swobodnie kształtowane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje. […]
Podstawą zastosowania przepisów Ustawy jest ustalenie, czy w rozpatrywanej sprawie doszło do naruszenia interesu
publicznoprawnego. Bowiem zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy, określa ona warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady
podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. […]
Jednakże, w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podstawową przesłanką stwierdzenia, iż w niniejszej
sprawie działałby on na rzecz ochrony interesu publiczno-prawnego, a ingerencja administracyjna w swobodę funkcjonowania obrotu
gospodarczego byłaby konieczna jest zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, mogące być skutkiem domniemanego
eksploatacyjnego nadużycia siły rynkowej Kopalni wobec mającego w polskim systemie energetycznym duże znaczenie jej
kontrahenta. ZE PAK dostarcza na polski rynek około 12% wytwarzanej w kraju energii elektrycznej i jest drugim co do wielkości
producentem tej energii otrzymywanej z węgla brunatnego. Moc zainstalowana w ZE PAK, wynosząca obecnie 2.288 MW,
a w niedalekiej przyszłości 2.744 MW, stanowi około 10% mocy wszystkich polskich elektrowni. Osłabienie jej kondycji finansowej,
będące skutkiem zawyżania przez dostawcę podstawowego surowca, mogłoby doprowadzić do zakłóceń we funkcjonowaniu tego
wytwórcy energii elektrycznej. Nie mogłoby to nie wpłynąć na zrównoważenie bilansu energii Polski i jej w tym względzie
bezpieczeństwo.
Stwierdzenie i zakazanie stosowania praktyk określonych w przepisie art. 8 Ustawy wymaga wykazania, że podmiot, któremu
stawiano zarzut ich stosowania posiada na rynku pozycję dominującą i, że płynącą z tej pozycji siłę rynkową wykorzystuje ze szkodą dla
konkurentów, kontrahentów lub konsumentów. Kwestia, czy Kopalnia taką pozycję posiada jest więc przesądzającym dla wyników
niniejszego postępowania rozstrzygnięciem. […]
Kwestia, czy Kopalni można przypisać posiadanie pozycji dominującej sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy może ona
działać „w znacznym zakresie niezależnie od kontrahenta”.
W teorii ekonomii relacje między kopalnią a elektrownią opisuje model dwustronnego monopolu (ang. bilateral monopoly).
W takim modelu wyłączny sprzedawca (monopol - tu KWB Konin) pozostaje w relacjach handlowych z wyłącznym nabywcą
(monopsonem - tu ZE PAK). Obie strony rynku są na siebie skazane. Żadna nie może zmienić partnera. Jak już wyżej wskazano,
transport węgla brunatnego, ze względu na niską jego kaloryczność, a więc wysoką zawartość iłów i innych składników
nieenergetycznych nie jest opłacalny, natomiast elektrownia ma kotły przystosowane do spalania jedynie węgla brunatnego. Upadek
jednego z nich oznacza upadek drugiego. Jednak poprawa ekonomicznej kondycji jednej ze stron nie musi oznaczać poprawy u drugiej.
Teoretycznie, ani sprzedawca ani nabywca nie mogą jednostronnie maksymalizować swoich zysków i są zmuszone do negocjowania
poziomu cen oraz wielkości dostaw. W myśl teorii, istnieje wprawdzie wielka (choć skończona) liczba rozwiązań poziomu cen,
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a graniczne jej wielkości zawierają się w wąskim przedziale określanym przez progi rentowności każdej ze stron kontraktu, to jednak
w długim czasie negocjacje muszą doprowadzić do takiego rozwiązania, w którym każda ze stron osiąga satysfakcjonujące ją
wynagrodzenie. Jest to warunek istnienia obu stron kontraktu - trwała nierentowność jednej z nich prowadzić musi do jej upadłości,
a konsekwencji upadłości i drugiej strony. W krótkim jednak horyzoncie istnieć może pokusa czerpania korzyści kosztem kontrpartnera.
Z punktu widzenia efektywności alokacji zasobów sytuacja dwustronnego monopolu o zrównoważonej sile kontraktowej jest
porównywalna do modelu idealnej konkurencji - proces negocjacji dwóch tylko rynkowych „graczy” przynosi efekt podobny do
rezultatów tysięcy transakcji dokonywanych w warunkach konkurencji, to znaczy cena będzie miała tendencję zbliżania się do ceny
ustalanej w warunkach konkurencji. Dla znalezienia takiego optimum konieczna jest jednak, w toku negocjacji, współpraca i pełna
przejrzystość warunków działania stron. W teorii ekonomii rozwiązanie to nazywane jest grą o stałej (zerowej) sumie. Tak długo, jak
istnieje wola wspólnego rozwiązywania spornych kwestii, a do najbardziej spornych należy poziom cen i wielkość dostaw, tak długo
istnieje możliwość znalezienia optymalnych rozwiązań, nawet wtedy, gdy jedna ze stron ma nieznaczną przewagę rynkową.
Sytuacja zmienia się diametralne, gdy nie ma idealnej, lub prawie idealnej symetrii pozycji kontraktowych (rynkowych) stron
bilateralnego monopolu. Strona mająca przewagę może realizować, przynajmniej w krótkim czasie, zyski kosztem zysków
kontrpartnera. W teoretycznym modelu bilateralnego monopolu nie jest wprawdzie możliwe, aby cena trwale została ustalona na
poziomie poniżej progu rentowności którejkolwiek ze stron, to jednak w praktyce możliwe są rozwiązania, w których bądź monopolista,
bądź monopsonista będzie zmuszony do prowadzenia działalności na warunkach przynoszących mu stratę.
Nie ma wątpliwości, że Wnioskodawcę i Kopalnię wiążą związki o charakterze dwustronnego monopolu. Ze względu na fakt, że
należą do różnych właścicieli (nie są, w odróżnieniu od kilku podobnych systemów „kopalnia węgla brunatnego - elektrownia”
w Polsce przedsiębiorstwem wewnętrznie zintegrowanym) mają przeciwstawne interesy. Podstawowy problem sprowadza się więc
do pytania, czy ten bilateralny monopol jest zrównoważony, inaczej mówiąc, czy strony mają jednakowe warunki dla znalezienia
zadawalających je rozwiązań cenowych.
Pierwsze analizy wskazywały, wbrew dotychczasowej praktyce organu antymonopolowego, na możliwość dysponowania przez
Kopalnię przewagą dającą jej siłę do jednostronnego narzucenia warunków współpracy z Wnioskodawcą. Podstawową przesłanką
wszczęcia postępowania antymonopolowego i podjęcia analiz ekonomicznych i prawniczych służących weryfikacji dotychczasowego
stanowiska o zrównoważonej sile rynkowej uczestników bilateralnego monopolu był fakt wypowiedzenia wieloletniej umowy,
odstąpienia od negocjacji i arbitralnego określenia warunków dostaw węgla przez Kopalnię. W opinii organu antymonopolowego,
swym działaniem Kopalnia uprawdopodobniła hipotezę mówiącą o możliwości istnienia niezrównoważonego układu sił, pozwalającego
jej na krótkookresowe eksploatowanie kontrpartnera.
Jednak powzięcie, w toku postępowania, informacji o podpisaniu 31 grudnia 2006 r. nowej umowy wieloletniej, w zasadniczych
kwestiach niemal identycznej z umową wcześniejszą (z roku 1996), a w kwestii ceny daleko odbiegającej od pierwotnych żądań Kopalni
(wyrażonych w piśmie z 13 grudnia 2006 r.) oraz oczekiwań Wnioskodawcy, nakazuje przyjąć, że w warunkach działania obu stron
postępowania uzyskanie przewagi przez którąkolwiek z nich i jej (nawet krótkotrwałe) wykorzystywanie, chociaż teoretycznie możliwe,
nie miało miejsca. Przekonuje o tym zwłaszcza porównanie postanowień umów wieloletnich. Strony osiągnęły kompromis - i dały
temu wyraz w normach zawartych w artykule czwartym nowej umowy - w kwestiach najbardziej spornych, czyli określania
zapotrzebowania Wnioskodawcy na węgiel (wieloletniego, rocznego, kwartalnego, miesięcznego funkcjonujących dobowego).
Uzgodniono więc takie kwestie jak: tryb zgłaszania potrzeb i ich aktualizowania, procedury związane z odmową akceptacji zgłoszonych
potrzeb, skalę tolerancji odstępstw między zgłoszonym zapotrzebowaniem a ilością faktycznie odebraną oraz warunki odpowiedzialności
stron za niedotrzymanie umowy w tych kwestiach. Uzgodniono również cenę obowiązującą w 2007 r. i formułę oraz procedurę
indeksacji cen w kolejnych latach. […]
Na stanowisko Prezesa Urzędu wpłynęło również porównanie funkcjonujących w obrocie między stronami poziomów cen
bazowych węgla […].
Uzgodniona na rok 2007 cena ma wyraźnie kompromisowy charakter, jest bowiem wyższa od dotychczas obowiązującej o 6,8%
oraz niższa od ceny żądanej przez Kopalnię dla dostaw w 2006 r. o 5,48% (różnica między oczekiwaną przez Kopalnię ceną dla
dostaw 2007 r. i ceną uzgodnioną jest wyższa i wynosi 8,62%). Powyższe wskazuje, że strony osiągnęły niemal idealną równowagę
w skali ich ustępstw na rzecz kontrpartnera.
Powyższe nakazuje przyjąć, że strony mają wzajemnie znoszącą się siłę rynkową, co znaczy, ze żadna z nich nie posiada względem
drugiej pozycji dominującej. […]
Biorąc pod uwagę okoliczność, iż nie jest spełniona podstawowa przesłanka pozwalająca na stwierdzenie stosowania praktyk
ograniczających konkurencję, postępowanie w niniejszej sprawie uznać należy za bezprzedmiotowe. Posiadanie pozycji dominującej
na prawidłowo określonym rynku właściwym, do którego to określenia doszło w przedmiotowej sprawie dopiero po wszczęciu niniejszego
postępowania, jest bowiem warunkiem wstępnym, a zarazem koniecznym dla prowadzenia postępowania antymonopolowego pod
kątem stwierdzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję (wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 17 lipca 2002 r.,
sygn. akt XVII Ama 103/01, Wokanda 2004/2 s. 51; wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 kwietnia 2006 r.,
sygn. akt XVII Ama 89/05, niepubl.). Przesłanka umorzenia postępowania istniała w niniejszej sprawie przed wszczęciem postępowania
antymonopolowego i została w nim ujawniona.
Wobec powyższego bezcelowa stała się analiza pozostałych przesłanek koniecznych dla stwierdzenia stosowania praktyki
ograniczającej konkurencję przez Kopalnię, a podstawą rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu w niniejszej sprawie stał się przepis art. 105 §1
Kpa, zgodnie z którym organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z jakiejkolwiek
przyczyny stało się bezprzedmiotowe. Okoliczności stanowiące podstawę do umorzenia postępowania mogą pojawić się zarówno
przed wszczęciem postępowania, jak i w jego trakcie. Przepis art. 105 §1 Kpa ma zatem zastosowanie także wówczas, gdy przesłanka
czyniąca postępowanie bezprzedmiotowym istniała już w chwili jego wszczęcia, ale stała się organowi znana dopiero w toku
postępowania administracyjnego. […]
W dniu 21 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331), na podstawie której straciła moc ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080, ze zm.). Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do postępowań
wszczętych przed dniem 21 kwietna 2007 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów. […]
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DECYZJA
z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie umorzenia postępowania antymonopolowego przeciwko Nestle Polska S.A w Warszawie
w zakresie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję
(Nr RKR-71/2007)
Na podstawie art. 105 §1 Kpa w zw. z art. 80 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080 ze. zm.), w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. i §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.) w zw. z art. 136 ust. 1 ww. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, umarza się postępowanie antymonopolowe wszczęte w dniu 3 sierpnia 2005 r. na wniosek
przedsiębiorcy Piotra K. prowadzącego działalność pod firmą Piotr K. „Cafe Club” w Zakopanem przy ul. Zaruskiego 5, w związku
z podejrzeniem nadużywania przez Nestle Polska S.A. w Warszawie pozycji dominującej na krajowym rynku sprzedaży artykułów
spożywczych, oferowanych w urządzeniach vendingowych, polegającego na:
1.stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym
osobom zróżnicowane warunki konkurencji, poprzez narzucanie przez Spółkę Nestle Polska, autoryzowanym przez nią
operatorom, obowiązku różnicowania cen na artykuły spożywcze sprzedawane w urządzeniach vendingowych w zależności od
tego, czy urządzenia zainstalowane są w punktach gastronomicznych, czy w biurach, szkołach i placówkach handlowych,
tj. naruszenia art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
2.przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania i rozwoju konkurencji na rynku, poprzez wprowadzenie
zakazu instalowania urządzeń vendingowych w miejscach, w których funkcjonują już takie urządzenia innego operatora Nestle
oraz narzucenie operatorom wysokości cen na artykuły sprzedawane w obsługiwanych przez nich urządzeniach vendingowych,
tj. naruszenia w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów;
3.podziale rynku według kryteriów podmiotowych poprzez różnicowanie przez Spółkę Nestle cen na artykuły spożywcze
sprzedawane w urządzeniach vendingowych w zależności od tego, czy urządzenia zainstalowane są w punktach
gastronomicznych, czy w biurach, szkołach i placówkach handlowych, tj. naruszenia w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
UZASADNIENIE
W dniu 17 stycznia 2005 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie wpłynął wniosek
przedsiębiorcy Piotra K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Cafe Club” w Zakopanem. Wnioskodawca zażądał:
1. Wszczęcia postępowania antymonopolowego przeciwko Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Nestle
lub Spółką) pod zarzutem stosowania praktyk ograniczających konkurencję określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 5 i 8 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej „ustawą antymonopolową z 2000 r.”) polegających
na nadużywaniu pozycji dominującej na krajowym rynku udostępniania urządzeń vendingowych poprzez: stosowanie w podobnych
umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane
warunki konkurencji, przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do rozwoju konkurencji na lokalnym rynku
sprzedaży napojów gorących, zup i przekąsek w urządzeniach vendingowych oraz poprzez podział rynku sprzedaży napojów
gorących, zup i przekąsek w urządzeniach vendingowych.
2. Wszczęcia postępowania antymonopolowego przeciwko Nestle oraz Handlowy - Leasing S.A. w Warszawie pod zarzutem
zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, określonego w art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej z 2000 r.
3. Wszczęcia postępowania antymonopolowego przeciwko Nestle oraz Ewie K. - przedsiębiorcy działającego pod nazwą
„Aromado Serwis” z siedzibą w Krakowie, pod zarzutem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, określonego
w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej z 2000 r., którego celem i skutkiem było wyeliminowanie z rynku Wnioskodawcy,
oraz uznania powyższych działań za praktyki ograniczające konkurencję i nakazanie zaniechania ich stosowania, a także nadania
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Prezes Urzędu (zwany dalej także „organem antymonopolowym”) wszczął postępowanie wyjaśniające w celu wstępnego
ustalenia, czy w sprawie opisanej we wniosku Piotr K. nastąpiło naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej, uzasadniające
wszczęcie wnioskowanych postępowań antymonopolowych. W toku postępowania wyjaśniającego m.in. przeprowadzono ankietę
wśród potencjalnych konkurentów Nestle. Na podstawie ustaleń postępowania wyjaśniającego, organ antymonopolowy, w dniu
2 sierpnia 2005 r. wydał decyzję Nr RKR-50/2005 o odmowie wszczęcia postępowania antymonopolowego w sprawie zawarcia przez
Nestle Polska S.A. oraz Handlowy - Leasing S.A. porozumienia ograniczającego konkurencję określonego w art. 5 ust. 1 ustawy
antymonopolowej z 2000 r., zawarcia przez Nestle Polska S.A. oraz Ewę K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Aromado
Serwis” w Krakowie, porozumienia ograniczającego konkurencję określonego w art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Powyższa decyzja
Nr RKR-50/2005 jest prawomocna.
Zarzucając Nestle nadużycie pozycji dominującej, Wnioskodawca, który był autoryzowanym operatorem vendingowym tej Spółki,
we wniosku z dnia 10 stycznia 2005 r. oraz piśmie z dnia 23 marca 2005 r. podniósł, że Nestle, w Kontraktach Operatorskich:
- ustala inne ceny w przypadku sprzedaży w urządzeniach zainstalowanych w punktach gastronomicznych, a inne - wyższe w przypadku sprzedaży produktów w urządzeniach umieszczonych w biurach, szkołach i placówkach handlowych, przez co
stosuje wobec swoich kontrahentów (takich jak on operatorów) i ich klientów zróżnicowane ceny na produkty sprzedawane
w urządzeniach vendingowych, a nadto dzieli rynek,
- wprowadza zakaz instalowania urządzeń w miejscach, gdzie funkcjonują już takie urządzenia innego operatora tej Spółki oraz zakaz
cenowego konkurowania między operatorami, co byłoby możliwe gdyby Nestle nie narzucała im cen, jakie mogą stosować
w obsługiwanych przez nich urządzeniach.
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W piśmie z dnia 23 marca 2005 r. - w odpowiedzi na wezwanie wystosowane na etapie postępowania wyjaśniającego pełnomocnik Wnioskodawcy przyznał, iż zorganizowany przez Nestle system sprzedaży towarów poprzez sieć operatorów
vendingowych jest porozumieniem wertykalnym, zawierającym zobowiązania wyłącznego zakupu oraz elementy dystrybucji
franchisingowej, jednak twórcą i uczestnikiem tego porozumienia jest Spółka.
W ocenie Wnioskodawcy, Spółka Nestle posiada pozycję dominującą na krajowym rynku udostępniania urządzeń vendingowych.
Pozycja ta sprawia, iż Nestle może - dysponując siłą i przewagą rynkową nad operatorami - wyeliminować z rynku każdego z nich, co
w jego przypadku miało miejsce.
Wnioskodawca podniósł, że Spółka Nestle Polska jest przedsiębiorcą działającym w ramach grupy kapitałowej, w skład której
wchodzą również zakłady produkujące wyroby cukiernicze i snackowe pod znakiem Goplana oraz zakłady produkujące koncentraty
zupy w proszku pod znakiem Winiary. Sama Spółka Nestle prowadzi natomiast działalność w zakresie sprzedaży tych wyrobów
w urządzeniach vendingowych. Stworzyła sieci sprzedające: napoje gorące (kawa, herbata, czekolada), zupy i przekąski.
Według Wnioskodawcy urządzenia do sprzedaży poszczególnych ww. artykułów spożywczych stanowią odrębne rynki, ponieważ
sprzedawane w nich artykuły nie są substytutywne. Zdaniem Wnioskodawcy rynek sprzedaży vendingowej rozwija się bardzo dynamicznie
i praktycznie w każdym miesiącu przybywają nowe urządzenia. […] Wnioskodawca wyróżnił także drugi rynek właściwy w sprawie,
tj. lokalny rynek sprzedaży artykułów spożywczych (napojów, zup i przekąsek) w urządzeniach vendingowych obejmujący pod względem
geograficznym obszar dawnych województw nowosądeckiego i bielskiego, na którym Nestle również posiada - według Wnioskodawcy pozycję dominującą. […] Według Wnioskodawcy opisane we wniosku nadużywanie pozycji dominującej przez Nestle oraz porozumienie
Nestle z Leasing - Handlowy, a także porozumienie Nestle z przedsiębiorcę Ewą K. (co do tych porozumień organ antymonopolowy,
prawomocną decyzją odmówił wszczęcia postępowania - przyp. UOKiK), spowodowały wyeliminowanie go z tego rynku.
Uwzględniając powyższą argumentację Wnioskodawcy oraz ustalenia postępowania wyjaśniającego organ antymonopolowy w dniu 3 sierpnia 2005 r. - postanowieniem Nr RKR-250/2005 wszczął, na wniosek Piotra K., postępowanie antymonopolowe
w związku z podejrzeniem nadużywania przez Nestle Polska S.A. pozycji dominującej na krajowym rynku dystrybucji artykułów
spożywczych w urządzeniach vendingowych funkcjonujących pod znakami producentów tych artykułów oraz za pośrednictwem
autoryzowanych przez nich operatorów. […]
W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zostało uprawdopodobnione, że Nestle Polska S.A. może posiadać
pozycję dominującą na zdefiniowanym jw. rynku.[…]
Po przeprowadzeniu analizy wyników badania rynku, organ antymonopolowy - postanowieniem Nr RKR-91/2006 z dnia 30 marca 2006 r.
- zmienił postanowienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego w zakresie określenia rynku właściwego.
Rynek ten został wówczas zdefiniowany jako „krajowy rynek sprzedaży artykułów spożywczych dystrybuowanych za pośrednictwem
urządzeń vendingowych obejmujących urządzenia do samoobsługowej sprzedaży artykułów (AVM) oraz urządzenia służące do
przygotowywania napojów, bez możliwości samoobsługowego dokonywania zakupu artykułów (TTM)”.
Organ antymonopolowy, zmieniając dwukrotnie postanowienie o wszczęciu postępowania w zakresie rynku właściwego, miał na
względzie orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oraz Sądu Najwyższego, w świetle którego ustalenie
rynku właściwego w sprawie jest obowiązkiem Prezesa Urzędu.W wyroku z dnia 2 listopada 2005 r., sygn. akt XVII Ama 72/04, SOKiK
stwierdził, iż czynności polegające na wyodrębnieniu rynku właściwego ustalające udział w nim poszczególnych podmiotów organ
antymonopolowy podejmuje z urzędu. Z kolei Sąd Najwyższy, w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 maja 2004 r., sygn. akt III SK 32/04,
podniósł, iż „art. 84 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 r. w ogóle nie wymaga, aby określenie rynku właściwego
musiało nastąpić już w postanowieniu o wszczęciu postępowania antymonopolowego - co więcej, zwykle przesłanka ta stanowi
dopiero przedmiot ustalenia w tym postępowaniu, a więc przy udziale strony; dlatego właśnie określenie rynku właściwego
w odniesieniu do pozycji dominującej konkretnego przedsiębiorcy możliwe jest zwykle dopiero w decyzji wydanej w wyniku wszczętego
postępowania (…)”. […]
Nestle Polska S.A., ustosunkowując się do zarzutów Wnioskodawcy podniosła, iż sytuacja, w jakiej się znalazł jest wynikiem jego
własnych działań. To nie Spółka Nestle ograniczyła obszar działania Wnioskodawcy do terenu dwóch byłych województw, lecz sam
Wnioskodawca, którego siedziba mieści się w Zakopanem, podał, że tam działa.
Zdaniem Spółki podział rynku na urządzenia do sprzedaży napojów zimnych, gorących, zup i przekąsek nie jest uzasadniony, gdyż
nie uwzględnia ich możliwości technicznych. Obecnie z jednego urządzenia można sprzedawać różne produkty. Nestle uważa, iż po
uwzględnieniu kryterium bliskiej substytutywności, wyodrębnić można, w aspekcie podmiotowym, następujące rynki związane
z vendingami: światowy rynek producentów i dostawców samych urządzeń, krajowy rynek producentów artykułów spożywczych
oferowanych w urządzeniach, krajowy rynek usług związanych z udostępnianiem artykułów spożywczych w urządzeniach obejmujący
operatorów tych urządzeń oraz krajowy rynek usług finansowych obejmujący podmioty finansujące leasing vendingów. […]
Pełnomocnik Nestle, ustosunkowując się do zarzutów zawartych w postanowieniu o wszczęciu postępowania przede wszystkim
podniósł, iż rynek właściwy w sprawie został w sposób nieuzasadniony zawężony. […] Nestle stoi na stanowisku, że jeżeli za
decydujące kryterium wyodrębnienia produktowego rynku relewantnego - w postępowaniu antymonopolowym - przyjęto sposób
sprzedaży za pomocą urządzeń vendingowych, wskazując na takie jej charakterystyczne cechy jak impulsywność, samoobsługowa
metoda sprzedaży, to nie jest możliwe łączenie tak wskazanego kryterium z wąsko rozumianym kryterium produktowym. […]
Oceniając rynek właściwy zdefiniowany w postanowieniu Nr RKR-91/2006 o wszczęciu postępowania antymonopolowego,
Spółka Nestle stwierdziła, iż z punktu widzenia odbiorcy końcowego (konsumenta), nie ma znaczenia, czy artykuły spożywcze są
oferowane w urządzeniach zaopatrzonych w branding producenta tych artykułów, a także, czy sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio
przez tego producenta, czy przez autoryzowanego przez niego operatora. Nestle zwróciła uwagę, iż bezpośrednia sprzedaż przez
producenta swych towarów w maszynach vendingowych prowadzona jest z wydatnym udziałem podmiotów trzecich. […]
Oceniając rynek od strony podażowej Nestle zauważyła, iż podmioty sprzedające towary w automatach konkurują pomiędzy sobą
bez względu na to, czy należą do sieci operatorskiej. […]
Nestle zwróciła także uwagę, iż na rynku dystrybucji artykułów spożywczych w vendingach nie występują żadne bariery prawne
i strukturalne. […]
Ustosunkowując się do szczegółowych zarzutów Wnioskodawcy, Nestle wyjaśniła, że nie narzucała operatorom obowiązku
różnicowania cen w zależności od lokalizacji automatu vendingowego. […]
Odnośnie zarzutu zakazu instalowania urządzeń w miejscu, gdzie funkcjonują już takie urządzenia innego operatora, Spółka Nestle
podniosła, iż jedyną podstawą takiego zarzutu mogłyby być postanowienia „Kodeksu postępowania w grupie preferowanych
operatorów vendingowych Nestle Foodservices”, uchylonego z dniem 1 maja 2004 r. Jednakże, jak wskazała, Kodeks ten - także przed
jego uchyleniem - nie zawierał tak brzmiącego zakazu, gdyż stanowił jedynie o zakazie montażu urządzenia w miejsce urządzenia
zamontowanego przez innego operatora Nestle, czyli o zakazie fizycznego usuwania urządzeń innych operatorów.
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Co do narzucania cen, Spółka wskazała, iż kwestionowane zapisy już nie obowiązują. […] Według Nestle okoliczność ta sprawia, iż
postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte po terminie, o którym mowa w art. 93 ustawy antymonopolowej z 2000 r.
W toku przeprowadzonego postępowania antymonopolowego, Prezes Urzędu ustalił następujący stan faktyczny sprawy.
Piotr K. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dzierżawy, obsługi, serwisu urządzeń vendingowych i sprzedaży w nich
artykułów spożywczych, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr 419/00, prowadzonej przez Burmistrza
Miasta Zakopane.Nestle Polska S.A. w Warszawie jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla
Miasta st. Warszawy nr KRS 0000025166. Przedmiotem jej działalności jest głownie: produkcja, kupno, sprzedaż, eksport i import
artykułów spożywczych. Strony definiują urządzenia vendingowe (AVM - Automatic Vending Machines) jako automaty sprzedające, na
monety lub żetony, służące do samoobsługowej sprzedaży towarów. […]
W dniu 25 lipca 2002 r. Piotr K. zawarł z Nestle Kontrakt Operatorski (zwany dalej „Kontraktem”), którego przedmiotem było
określenie praw i obowiązków stron w zakresie: dystrybucji uzgodnionych produktów dostarczanych przez Nestle w urządzeniach do
serwowania napojów i innych produktów, akwizycji, instalacji, obsługi i serwisu urządzeń, pochodzenia urządzeń i ich znakowania oraz
stosowania produktów w urządzeniach.
W szczególności Kontrakt przewiduje, że Nestle udziela Operatorowi autoryzacji, tj. prawa korzystania ze znaków towarowych, do
których uprawnione jest Nestle (Nescafe, Goplana, Winiary, Maggi, Perrier, Vittel, San Pellegrini i innych w zależności od tego, jaki
produkt będzie serwowany w urządzeniach). W zamian Nestle zobowiązuje Operatora do: korzystania wyłącznie z tych urządzeń, które
albo stanowią własność Operatora, albo są leasingowane przez Operatora od firmy leasingowej na warunkach uzgodnionych z Nestle
(jeżeli nie są to urządzenia dostarczane przez Nestle, lecz stanowią własność Operatora, to wówczas muszą spełniać wymogi
dystrybuowanych produktów Nestle, zgodnie z § 4 pkt 1 i 2 Kontraktu), zaopatrywania się w produkty wyłącznie bezpośrednio w Nestle
lub w wyjątkowych sytuacjach u wskazanych przez Nestle dystrybutorów (§ 2 pkt 4), przestrzegania zakazu konkurencji,
tj. niepodejmowania współpracy z podmiotami zajmującymi się sprzedażą produktów konkurencyjnych w stosunku do dostarczonych
przez Nestle (§ 6 pkt 2).
„Szczegółowe warunki handlowe” stanowiące załącznik do Kontraktu zobowiązywały Operatora do odsprzedaży produktów
klientom po cenach ustalonych przez Nestle i wynikających z aktualnych list cenowych dostarczanych przez Nestle (pkt I.3).
Od dnia 1 maja 2004 r. Nestle wprowadziła zmiany, według których operatorzy zobowiązani są do odsprzedaży produktów po
cenach „rekomendowanych przez Nestle” (pkt I.3. Szczegółowych warunków handlowych po zmianie). Strony wiązał także ustanowiony w lipcu 2002 r. - „Kodeks postępowania w grupie preferowanych operatorów vendingowych Nestle Foodservices
w zakresie działań handlowych” (zwany dalej Kodeksem), w świetle którego Operator nie mógł montować urządzenia w miejscach,
w których zainstalowane były już urządzenia innego operatora Nestle lub samej Nestle, w szczególności przy zastosowaniu niższych
cen produktów niż wynikające z aktualnych list cenowych (część I pkt 6, 7 Kodeksu). […]
Wnioskodawca - w oparciu o postanowienia Kontraktu Operatorskiego oraz przy pomocy urządzeń vendingowych oddanych mu
na podstawie odrębnej umowy leasingu do odpłatnego korzystania przez Handlowy - Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie
1
(tj. finansującego w rozumieniu art. 709 Kc) - stworzył sieć urządzeń vendingowych działającą pod znakiem Nestle, obejmującą w styczniu 2004 r., według danych Nestle - 36 urządzeń typu AVM i 99 urządzeń typu TTM. Terytorialny zasięg działalności tej sieci
obejmował Polskę południową (dawne województwa: nowosądeckie i bielskie).
W przypadku urządzeń AVM Wnioskodawca zawierał umowy najmu powierzchni pod instalację urządzeń z właścicielami,
użytkownikami lub najemcami lokali, zwanymi dalej „wynajmującymi”. Były to umowy trójstronne, podpisywane przez Operatora,
Wynajmującego i Spółkę Nestle. […]
W roku 2003, w trakcie realizacji Kontraktu pracownica Wnioskodawcy - jak podniósł - dokonała przywłaszczenia towarów
pobieranych od Nestle i nawiązała współpracę z firmą konkurencyjną wobec tej Spółki. Jednocześnie, przedłożyła kontrahentom
Wnioskodawcy (tj. podmiotom wynajmującym powierzchnię pod AVM lub dzierżawiących urządzenia TTM) konkurencyjne oferty
dotyczące instalacji i obsługi urządzeń vendingowych, co spowodowało przejęcie ok. 70% lokalizacji tych urządzeń. Wydarzenia te
doprowadziły do utraty płynności finansowej Wnioskodawcy i powstania zaległości finansowych względem Nestle - z powodu braku
zapłaty za dostarczane produkty oraz względem Handlowy - Leasing S.A. w Warszawie - z powodu nie płacenia rat leasingowych. […]
W toku odrębnego badania rynku, organ antymonopolowy uzyskał informacje od 21 przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą polegającą na vendingowej sprzedaży artykułów spożywczych. Działalność ta organizowana jest przez poszczególnych
przedsiębiorców w różny sposób. […] Jak wspomniano w toku postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu dokonał także
ustaleń na temat uczestników krajowego rynku sprzedaży artykułów spożywczych oferowanych w vendingach. […]
Mając na uwadze powyższe ustalenia, organ antymonopolowy zważył, co następuje.
W dniu 21 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331). Stosownie do art. 131 ust. 1 tej ustawy - do postępowań wszczętych na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. Biorąc zatem pod uwagę, iż przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. i nie zostało zakończone do dnia 21 kwietnia 2007 r. - w niniejszej sprawie stosuje się
przepisy ustawy dotychczasowej, tj. ustawy antymonopolowej z 2000 r.
Wnioskodawca postawił Spółce Nestle zarzut stosowania praktyk ograniczających konkurencję poprzez: narzucanie - w Kontraktach
Operatorskich - swoim kontrahentom (operatorom) i ich klientom zróżnicowanych cen na produkty sprzedawane w urządzeniach
vendingowych, wprowadzenie do Kontraktów Operatorskich zakazu instalowania urządzeń w miejscach, gdzie funkcjonują już takie
urządzenia innego operatora Nestle oraz zakazu cenowego konkurowania operatorów, wprowadzenie do Kontraktów Operatorskich
podziału rynku sprzedaży napojów gorących, zup i przekąsek w urządzeniach vendingowych. […]
W niniejszej sprawie Wnioskodawca - strona umowy dystrybucyjnej - zarzuca Nestle, tj. drugiej stronie tej umowy, iż - generalnie
rzecz ujmując - ogranicza możliwość konkurowania (cenowego, terytorialnego) operatorów w ramach sytemu dystrybucyjnego
stworzonego przez Nestle oraz ich samodzielność w podejmowaniu decyzji rynkowych (cenowych i co do zasięgu terytorialnego).
Wnioskodawca - tj. jedna ze stron tego porozumienia (Kontraktu Operatorskiego) - upatruje zatem w działaniach Nestle nadużycia
pozycji dominującej na rynku właściwym w sposób, o którym mowa w art. 8 ust 2 pkt 3, 5 i 8 ustawy, wskazując, iż warunki Kontraktów
są operatorom narzucane.
W doktrynie i orzecznictwie antymonopolowym przyjmuje się, iż „warunkiem uznania określonych skoordynowanych działań
przedsiębiorców za porozumienie jest ich dobrowolność u wszystkich uczestników. Istotne jest to w szczególności w odniesieniu do
porozumień pionowych. Brak dobrowolności po stronie niektórych uczestników rynku konstytuuje stan nadużycia, przez pozostałych,
przewagi kontraktowej, które w przypadku spełnienia przesłanki posiadania przez nich pozycji dominującej, może być podstawą do
uznania ich działań za praktykę polegającą na nadużyciu pozycji dominującej na rynku właściwym. W sytuacji, gdy dobrowolność ta jest
częściowo wyeliminowana, nie ma na gruncie prawa antymonopolowego podstaw do nietraktowania porozumienia jako
ograniczającego konkurencję”.
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Uwzględniając powyższe wskazówki oraz żądanie Wnioskodawcy, Prezes Urzędu wszczął postępowanie antymonopolowe pod
zarzutem naruszenia przez Nestle art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej z 2000 r., w świetle którego zakazane jest nadużywanie pozycji
dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. […]
Podstawową kwestią w niniejszym postępowaniu antymonopolowym prowadzonym pod zarzutem naruszenia art. 8 ustawy
antymonopolowej z 2000 r., jest ustalenie rynku właściwego, na którym konkurencja stanowiłaby przedmiot ochrony Prezesa UOKiK
oraz rynku właściwego, na którym Nestle mogłaby nadużyć ewentualnej pozycji dominującej w sposób opisany przez Wnioskodawcę,
stanowiąc przez to zagrożenie dla konkurencji na rynku chronionym.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy przez rynek właściwy rozumie się „rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę
oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu
na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencję konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu,
panują zbliżone warunki konkurencji”.
Podstawowymi elementami rynku właściwego w rozumieniu ustawy, są zatem towar (produkt - rynek produktowy) oraz jego
zasięg terytorialny (rynek geograficzny).
W ocenie organu antymonopolowego, w celu zdefiniowania rynku właściwego, na którym Nestle mogłaby nadużyć ewentualnej
pozycji dominującej, należy uprzednio ustalić rynek właściwy, którego uczestnikiem jest sam Wnioskodawca, a zatem rynek, na którym
konkurencja została - w jego ocenie - ograniczona.
Kwestionowane przez Wnioskodawcę działania Nestle to ustalenie przez tę Spółkę, w Kontraktach Operatorskich oraz obowiązującym
operatorów Kodeksie postępowania, warunków, które - generalnie rzecz ujmując - wymuszają na autoryzowanych operatorach
sprzedających artykuły spożywcze za pomocą urządzeń vendingowych z brandingiem Nestle, określone zachowania rynkowe.
Zachowania te to stosowanie narzuconych cen finalnych na produkty oferowane w automatach i niepodejmowanie wewnętrznej walki
konkurencyjnej w ramach sieci stworzonej przez Nestle. Wnioskodawca uważa, iż praktyki Nestle ograniczyły jego samodzielność
i wyeliminowały go z rynku jako sprzedawcę artykułów spożywczych w urządzeniach vendingowych.
Organ antymonopolowy podziela stanowisko Wnioskodawcy, iż rynkiem właściwym, na którym on prowadził swoją działalność,
jest - od strony produktowej - rynek sprzedaży artykułów spożywczych w urządzeniach vendingowych. […]
Urządzenia typu AVM lokalizowane są w miejscach, które zapewniają największą liczbę potencjalnie zainstalowanych urządzeń
i największą liczbę potencjalnych nabywców. Są to miejsca publiczne, do których trafia duża liczba osób - dworce, centra handlowe,
szkoły, szpitale itp. […]
W przypadku TTM - z uwagi na to, iż nie można za ich pomocą dokonywać samoobsługowego zakupu - oferta instalacji urządzenia
i sprzedaży za ich pośrednictwem artykułu kierowana jest do konkretnych podmiotów. […]
Obie strony postępowania podkreślają, że konkurencja na rynku sprzedaży vendingowej z obu rodzajów urządzeń, to przede
wszystkim konkurowanie o jak największą liczbę atrakcyjnych lokalizacji dla tych urządzeń. Wobec powyższego, uwzględniając także,
iż w świetle przeprowadzonego przez organ antymonopolowy badania, większość uczestników rynku sprzedaży vendingowej podobnie jak operatorzy Nestle, w tym Wnioskodawca - dysponuje zarówno urządzeniami AVM, jak i TTM, nie istnieją podstawy do
ewentualnej segmentacji rynku sprzedaży vendingowej ze względu na dwa powyższe rodzaje urządzeń. […]
Ustalając uczestników rynku sprzedaży vendingowej po jego podażowej stronie należy kierować się definicją konkurentów
zawartą w art. 4 pkt 10 ustawy antymonopolowej z 2000 r. Konkurentami są „przedsiębiorcy, którzy wprowadzają lub mogą
wprowadzić (...), w tym samym czasie, towary na rynku właściwym”. Przyjąć zatem należy, iż uczestnikami podażowej strony rynku
właściwego produktowo są niewątpliwie wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy wprowadzają artykuły spożywcze na rynek za
pośrednictwem urządzeń vendingowych. […]
Rozważenia wymaga, jaką rolę na rynku sprzedaży vendingowej pełnią sami producenci artykułów spożywczych, których wyroby
oferowane są w automatach. Uwzględniając wyniki badania rynku, producentów tych należy podzielić na 3 grupy. Są to: a) producenci,
którzy prowadzą sprzedaż vendingową wyłącznie bezpośrednio i we własnym zakresie, zatrudniając w tym celu pracowników,
b) producenci artykułów spożywczych, którzy powierzają tę działalność wyłącznie autoryzowanym operatorom, c) producenci, którzy
zarówno zawierają kontrakty operatorskie z niezależnymi przedsiębiorcami (operatorami), jak i prowadzą sprzedaż vendingową
bezpośrednio. Do tej grupy należy także Nestle, która w przypadku urządzeń AVM wyłącznie zawiera kontrakty operatorskie, natomiast
w przypadku urządzeń TTM zarówno zawiera takie kontrakty, jak i we własnym zakresie realizuje sprzedaż własnych wyrobów za
pośrednictwem tych urządzeń.
Kierując się przyjętym wcześniej kryterium, iż uczestnikami rynku właściwego po podażowej stronie są konkurenci, którzy
wprowadzają towary na rynku sprzedaży vendindowej, do uczestników tego rynku należałoby zaliczyć tych producentów, którzy
prowadzą taką działalność wyłącznie bezpośrednio, o których mowa w pkt a) powyżej. […]
Przedsiębiorcy ci - podobnie jak operatorzy niezależni - sami ustalają zasady sprzedaży za pomocą automatów, a zatem określają
warunki funkcjonowania sprzedaży na szczeblu detalicznym. Wobec powyższego zasadnym jest, aby producentów artykułów
spożywczych, którzy sprzedaż swoich wyrobów za pomocą vendingów realizują bezpośrednio, również zaliczyć do bezpośrednich
uczestników rynku sprzedaży vendingowej.
Stosownie do definicji ustawowej, rynek właściwy geograficznie to obszar, na którym, ze względu na rodzaj i właściwości
oferowanych towarów (i ich substytutów), istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty
transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. […]
Kierując się literalnym brzmieniem definicji ustawowej, należy stwierdzić, iż zarówno rodzaj i właściwości artykułów oferowanych
konsumentom w urządzeniach vendingowych, jak i warunki instalacji urządzenia vendingowego oferowane dysponentom miejsc, ani
nie są zróżnicowane terytorialnie, ani nie są podyktowane podziałem administracyjnym kraju. W urządzeniach sprzedawane są te same
artykuły produkowane przez działających na krajowym rynku producentów lub sprzedawców. Na rynku dystrybucji vendingowej nie
można również wyróżnić specjalnych preferencji konsumentów, które nakazywałyby obszar tego rynku zawęzić, ani też wskazać na
bariery (prawne, ekonomiczne), różne, w różnych częściach Polski. […]
Jedynym czynnikiem nakazującym rynek sprzedaży vendingowej zawęzić terytorialnie, to podnoszona przez Wnioskodawcę
bariera kosztów transportu. […]
W swoim wniosku Piotr K. wyróżnił dwa rynki właściwe. Pierwszy, którego on sam jest uczestnikiem i na którym - jak wywiedziono
wyżej - należałoby doszukiwać się ewentualnego ograniczenia konkurencji, tj. lokalny rynek sprzedaży vendingowej artykułów
spożywczych i drugi rynek, na którym Nestle posiada pozycję dominującą. Tym drugim rynkiem - zdaniem Wnioskodawcy - jest krajowy
rynek udostępniania urządzeń vendingowych.
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Wnioskodawca nie uzasadnił właściwości rynku udostępniania urządzeń vendingowych, natomiast w argumentacji dotyczącej
pozycji Nestle na tym rynku posłużył się proporcją liczby urządzeń vendingowych funkcjonujących pod brandingiem Nestle, do ogólnej
liczby urządzeń vendingowych zainstalowanych w Polsce.
Odpowiadając na pytanie organu antymonopolowego na temat możliwości uzyskania dostępu do samych urządzeń vendingowych,
Wnioskodawca stwierdził, iż w sprzedaży „publicznej” dostępne są wszystkie rodzaje urządzeń vendingowych oraz części do nich,
jednak są to urządzenia bez brandingu Nestle. Aby dysponować urządzeniem z brandingiem Nestle trzeba być operatorem tej Spółki
i mieć z nią podpisany kontrakt operatorski. Najpierw trzeba zawrzeć taki kontrakt, a następnie uzyskuje się branding Nestle - stwierdził
Wnioskodawca.
Stanowisko to jest zbieżne z wyjaśnieniami Spółki Nestle, która podała, iż każdy przedsiębiorca, który nabył urządzenia
vendingowe u działających na krajowym rynku ich sprzedawców, może zawrzeć umowę Nestle na takich samych warunkach, jak
operator, który wykorzystuje urządzenia Nestle np. leasingowane przez współpracujący z tą spółką Handlowy-Leasing.
O otwartym dostępie do samych urządzeń vendingowych oraz braku barier prowadzenia za ich pomocą sprzedaży artykułów
spożywczych świadczą także wyniki badań rynkowych. […]
Orzecznictwo antymonopolowe stoi na stanowisku, iż „jeżeli na krajowym rynku popyt na dany towar w znacznej części
zaspokajany jest importem, to nie powinno być przeszkód, aby rynek ten analizować w kontekście rynku europejskiego” - wyrok Sądu
Antymonopolowego z dnia 25 czerwca 1997 r., sygn. akt XVII Ama 19/97. W wyroku z dnia 1 września 2004 r., sygn. akt XVII Ama 13/03,
SOKiK uznał z kolei, iż nie ma racjonalnych przesłanek, które przemawiałyby za ograniczeniem geograficznym rynku automatów do gry,
wyłącznie do terenu Polski. Sąd stwierdził, że automaty te mają stosunkowo wysoką cenę w relacji do ich wagi i objętości, co sprawia,
że koszty transportu stanowią ich nieznaczną część. Opłacalne jest zatem ich transportowanie nawet na duże odległości. […]
Uzyskanie dostępu do urządzeń vendingowych jest możliwe według trzech przedstawionych wcześniej scenariuszy i Wnioskodawca
temu nie zaprzecza. Fakt, iż Wnioskodawca skorzystał z ostatniego rozwiązania, a zatem, po pierwsze, podjął decyzję o przystąpieniu
do sieci Nestle, a nie do sieci innego producenta artykułów spożywczych, a nadto nie podjął się roli operatora niezależnego, po drugie,
zadecydował, iż aby uzyskać dostęp do urządzeń z brandingiem Neslte weźmie je w leasing od Handlowy - Leasing, a nie kupi ich na
wolnym rynku, a nadto fakt, iż podejmując powyższe decyzje Wnioskodawca musiał zaakceptować warunki Kontraktu operatorskiego
wyznaczone przez Nestle, nie oznacza, iż Nestle narzuciła mu warunki dostępu do samych urządzeń vendingowych (nadużywając
w ten sposób ewentualnej pozycji dominującej na ewentualnym rynku udostępniania automatów). W tych okolicznościach Nestle
jedynie określiła Wnioskodawcy warunki dostępu do swojej sieci i oznaczenia urządzeń brandingiem Nestle.
Na takie same warunki - jakie we wniosku kwestionuje - Wnioskodawca musiałby się zgodzić, gdyby przystąpił do sieci Nestle
z własnymi urządzeniami. Jak wynika z ustaleń badania rynku, przyjęcie określonych warunków sprzedaży artykułów spożywczych
za pomocą vendingów z brandingiem wymagane jest także przez innych producentów artykułów spożywczych.
Reasumując, krajowy rynek udostępniania urządzeń vendingowych nie jest w niniejszej sprawie rynkiem właściwym, na którym
należałoby - w ocenianym wypadku - doszukiwać się nadużycia przez Nestle pozycji dominującej, które mogłoby prowadzić do
ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku vendingowej sprzedaży artykułów spożywczych. […]
Organ antymonopolowy podziela stanowisko Nestle, że Spółka ta jest uczestnikiem krajowego rynku sprzedaży artykułów
spożywczych oferowanych w urządzeniach vendingowych. Niewątpliwie pozycja i zachowania Nestle na tym rynku mogłaby mieć
wpływ na kształt konkurencji na rynku właściwym dla Wnioskodawcy, tj. rynku sprzedaży tych samych artykułów spożywczych
w urządzeniach vendingowych. […]
W toku postępowania wyjaśniającego poprzedzającego postępowanie antymonopolowe ustalono, że te same artykuły spożywcze
sprzedawane w urządzeniach z brandingiem Nestle, są powszechnie dostępne i mogą być serwowane przez wszystkich operatorów
vendingowych, przy czym - w wypadku operatorów nie związanych ze Spółką kontraktem operatorskim - choć będą to te same
produkty markowe, to urządzenia do ich sprzedaży, nie uzyskają brandingu Spółki Nestle. […]
Wszczynając postępowanie, organ antymonopolowy miał na uwadze, iż w toku postępowania wyjaśniającego została
uprawdopodobniona dominująca pozycja Nestle na tak zdefiniowanym rynku właściwym, przyjmując przy tym założenie, że - ze
względu na specyfikę prowadzenia takiej działalności - mogą istnieć przesłanki, wobec których sprzedaż pod brandingiem producenta
stanowi odrębny rynek właściwy.
W części uzasadnienia odnoszącej się do rynku sprzedaży vendingowej stwierdzono, że bezpośrednimi jego uczestnikami, oprócz
operatorów niezależnych i operatorów autoryzowanych przez krajowych sprzedawców artykułów spożywczych, są także ci sprzedawcy,
którzy wprowadzają swoje wyroby do sprzedaży detalicznej w urządzeniach vendingowych bezpośrednio, zatrudniając w tym celu
pracowników. […] Uwzględniając powyższe, zasadnym jest, aby Nestle zaliczyć również do bezpośrednich uczestników rynku
sprzedaży veningowej z urządzeń TTM. W przypadku sprzedaży z urządzeń AVM, która realizowana jest wyłącznie poprzez
autoryzowanych operatorów, Nestle bezpośrednim uczestnikiem sprzedaży vendingowej niewątpliwie już nie jest.
Należy jednak zauważyć, iż Nestle w sposób aktywny tworzy własną sieć urządzeń AVM, do której przyjmuje operatorów.
Operatorzy ci, choć z formalnego punktu widzenia są przedsiębiorcami od Nestle niezależnymi, jednak - jako bezpośredni uczestnicy
rynku detalicznej sprzedaży vendingowej - pełnej samodzielności prowadzenia tej działalności nie posiadają i aby do tej sieci (jako jednej
z wielu) przystąpić, muszą zaakceptować warunki Kontraktu operatorskiego zawieranego z Nestle. Nie oceniając w tym miejscu tych
warunków należy jednak stwierdzić, iż postanowienia Kontraktu wraz z obowiązującymi operatorów „Szczegółowymi warunkami
handlowymi” i „Kodeksem postępowania” określają politykę marketingową Nestle, w tym w zakresie cen produktu dla odbiorcy
końcowego na szczeblu detalicznym. […]
Dodatkowym dowodem na tę okoliczność jest fakt, iż umowy zawierane z dysponentami lokali, na terenie których instalowane są
automaty, są umowami trójstronnymi. Umowy podpisują nie tylko dysponent lokalu i operator, ale także sama Spółka Nestle, która w umowach tych - przewidziała dla siebie rolę kontrolującego sposób realizacji przez operatora, polityki rynkowej ustalonej przez
Nestle. […]
W przypadku samoobsługowej sprzedaży z urządzeń AVM, nabywca (konsument) dokonuje zakupu napoju lub przekąski nie pod
wpływem zdefiniowanych potrzeb, lecz pod wpływem impulsu determinowanego obecnością urządzenia w konkretnym miejscu. Jest
to sprzedaż samoobsługowa, realizowana zarówno w miejscach, gdzie nie ma możliwości zakupu w tradycyjny sposób, jak i tam, gdzie
stanowi alternatywę takiego tradycyjnego zakupu. […]
W sytuacji, gdy konsument może dokonać tradycyjnego zakupu w miejscu, gdzie zainstalowany jest automat lub w bezpośredniej
bliskości tego miejsca, to wówczas tradycyjny zakup danego artykułu spożywczego stanowi alternatywę zakupu tego samego artykułu
z automatu. Należy przy tym uznać za oczywiste - nie wymagające dowodu - iż dla konsumentów nie ma znaczenia, czy kupują artykuły
spożywcze z urządzenia posiadającego branding producenta artykułu i zainstalowanego przez autoryzowanego dystrybutora, czy
bezpośrednio przez tego producenta.

181

DZIENNIK URZĘDOWY NR 4

Należy również podzielić stanowisko Nestle, iż dla ostatecznego nabywcy, tj. konsumenta, który nie ma wpływu na lokalizację
urządzenia, nie ma również znaczenia, czy nabywa produkt z urządzenia brandingowanego, czy bez brandingu. Nabywca nie kieruje się
chęcią skorzystania z określonego własnymi preferencjami urządzenia. Korzysta on z takiego, jakie jest dostępne w określonym
miejscu i czasie. […]
Kontynuując powyższe rozważania, należy stwierdzić - na co zwracają uwagę obie strony postępowania - iż na funkcjonowanie rynku
dystrybucji artykułów spożywczych w vendingach istotny wpływ mają podmioty udostępniające lokalizacje pod ich instalację. […]
Konkurencja na rynku sprzedaży vendingowej to przede wszystkim konkurowanie o jak największą liczbę atrakcyjnych lokalizacji
dla urządzenia, co potwierdzili ankietowani w toku badania uczestnicy rynku. Ostatecznie o powodzeniu przedsięwzięcia polegającego
na dystrybucji artykułów spożywczych w vendingach decydują w największym stopniu preferencje podmiotów udostępniających
powierzchnię pod urządzenie. Duża liczba atrakcyjnych lokalizacji gwarantuje wysoką sprzedaż samych artykułów.
Wobec powyższej specyfiki - uwzględniając także stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego sprzedaż w urządzeniach
pozbawionych brandingu nie gwarantuje powodzenia - należało rozpoznać rynek pod kątem tych preferencji i ustalić, czy Nestle - jako
producent artykułów spożywczych wprowadzający je do sprzedaży w automatach zaopatrzonych brandingiem poprzez swoich
autoryzowanych dystrybutorów - jest w jakiś szczególny sposób postrzegany przez podmioty, które udostępniają lub potencjalnie
mogą udostępniać miejsca pod instalację vendingów. […]
W pierwszej kolejności o wyborze oferty decyduje wysokość proponowanego czynszu za najem powierzchni pod urządzenie,
w drugiej kolejności wysokość cen produktów sprzedawanych w automatach, a w ostatniej kolejności - fakt, iż samo urządzenie
posiada branding producenta. […] W tym stanie rzeczy organ antymonopolowy podzielił argumentację Nestle, iż w pierwotnym
postanowieniu o wszczęciu postępowania antymonopolowego rynek właściwy został niezasadnie zawężony.
Za rozszerzeniem rynku właściwego produktowo w sposób, o którym mowa w postanowieniu Nr RKR-87/2006 z dnia
28 marca 2006 r., tj. krajowego rynku dystrybucji artykułów spożywczych w urządzeniach vendingowych, przemawiały przedstawione
wyżej argumenty dotyczące postrzegania sprzedaży vendingowej zarówno przez ostatecznego nabywcę (konsumenta), jak i „pośrednika”
w postaci dysponenta miejsca pod urządzenie. […]
Wobec powyższego stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie, zarówno Nestle i inni producenci artykułów spożywczych
organizujący sieci sprzedaży vendingowej za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów, jak i producenci, którzy sprzedaż
vendingową realizują we własnym zakresie, a także niezależni operatorzy dysponujący vendingami bez brandingu, są uczestnikami
tego samego rynku produktowego.
Wydając w dniu 28 marca 2006 r. postanowienie Nr RKR-87/2006 o zmianie rynku właściwego dla Nestle na krajowy rynek
dystrybucji artykułów spożywczych w urządzeniach vendingowych, organ antymonopolowy miał również na uwadze wcześniejszą
argumentację dotyczącą samego uczestnictwa Nestle w rynku vendingowej dystrybucji artykułów spożywczych, tj. możliwości
decydującego oddziaływania na relacje pomiędzy końcowymi uczestnikami tego rynku w przypadku urządzeń AVM oraz bezpośrednie
uczestnictwo w tej części rynku, która jest związana z urządzeniami TTM. Należało także uwzględnić że Spółka Nestle instaluje
urządzenia ze swoim brandingiem (bezpośrednio lub poprzez swoich operatorów) na terenie całej Polski.
W wyniku dalszej analizy sprawy, organ antymonopolowy uznał jednak, iż jest to błędny wniosek, ponieważ ustawowa definicja
konkurentów (art. 4 pkt 10 ustawy z 2000 r.) wyklucza - w niniejszej sprawie - uczestnictwo Nestle w krajowym rynku dystrybucji
(sprzedaży) artykułów spożywczych w urządzeniach vendingowych.
Należało uwzględnić - co już wcześniej wywiedziono - że vendingowa sprzedaż jest sprzedażą na szczeblu detalicznym, a zatem
nie może to być rynek o zasięgu ogólnokrajowym (na potrzeby sprzedaży detalicznej wyznacza się zazwyczaj rynki jednej miejscowości
i jej najbliższej okolicy), lecz mniejszym, ograniczonym do terenu, na którym faktycznie konkurują pomiędzy sobą jego uczestnicy.
W ustaleniach dotyczących rynku właściwego dla Wnioskodawcy przyjęto, że mógłby to być lokalny rynek sprzedaży vendingowej,
o zasięgu terytorialnym dwóch dawnych województw - nowosądeckiego i bielskiego.
Wobec powyższego organ antymonopolowy podzielił argumentację Nestle i jak wspomniano w początkowej części uzasadnienia
niniejszej decyzji - w postanowieniu Nr 194/2007 ostatecznie zdefiniował rynek właściwy dla Spółki Nestle, w niniejszej sprawie, jako
krajowy rynek sprzedaży artykułów spożywczych oferowanych w urządzeniach vendingowych. […]
W swoim wniosku Piotr K. trzy pierwsze z ww. produktów (kawę, herbatę i czekoladę do picia) zalicza do jednej grupy napojów
gorących, pozostałe dwa (zupy i przekąski) traktuje oddzielnie. Powyższe każe ponownie zastanowić się nad specyfiką sprzedaży
veningowej oraz techniczną jej stroną. […]
Z powyższych względów do artykułów przynależnych do rynku właściwego produktowo dla Nestle zaliczono kawę naturalną pod
każdą jej postacią, herbatę rozpuszczalną (instant) oraz czekoladę do picia. Należy także dodać, że każdy z ww. napojów gorących,
w postaci kawy, herbaty i czekolady może być tradycyjnie zaoferowany przez wszystkich potencjalnych konkurentów operatora
vendingowego, w kawiarniach, barach, bufetach, restauracjach, które są zlokalizowane w pobliżu automatu. […]
Inaczej - w ocenie organu antymonopolowego - należy natomiast ocenić ostatni z ww. artykułów, tj. zupy. Sama Nestle przyznaje,
że receptura zup oferowanych w vendingach - z uwagi na możliwość ich zbrylania i zapychania urządzeń - różni się od receptury zup
instant oferowanych w tradycyjnych kanałach dystrybucji. W tym wypadku zatem zupy w postaci „wsadu” do urządzeń vendingowych
są odrębnym artykułem spożywczym przynależnym do rynku właściwego, gdyż ich powszechnie dostępna wersja instant nie jest z punktu widzenia operatora vendingowego substytutem tego „wsadu”.
Ostatecznie zatem artykułami spożywczymi składającymi się na rynek właściwy dla Nestle i określony w postanowieniu
Nr 194/2007, jako krajowy rynek sprzedaży artykułów spożywczych oferowanych w urządzeniach vendingowych, są: kawa naturalna
pod każdą jej postacią, herbata rozpuszczalna (instant), czekolada do picia, przekąski słodkie i słone (razem), zupy w postaci
dostosowanej do serwowania w urządzeniach vendingowych, tj. „wsadu” do vendingów.
Ustalenia dotyczące wartości sprzedaży wszystkich pięciu ww. artykułów spożywczych na rynku krajowym zawarte są
w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji. Załącznik ten nie jest jawny. […]
W świetle powyższych ustaleń wartość sprzedaży czterech ww. artykułów spożywczych oferowanych w vendingach, zrealizowanej
przez Spółkę Nestle na krajowym rynku ani w 2004 r., ani w 2005 r. nie osiągnęła granicy 40%, powyżej której - stosownie do art.4 pkt. 9
ustawy antymonopolowej z 2000 r. - zachodzi domniemanie posiadania pozycji dominującej na rynku właściwym.
Ze względu na swoją strukturę, organ antymonopolowy dokonał bardziej szczegółowej analizy sprzedaży zup w postaci „wsadu”
do vendingów. Dane liczbowe dotyczące wartości sprzedaży zawarte są na str. 5 załącznika nr 2 do decyzji. […]
W świetle powyższych ustaleń sprzedaży zup w postaci „wsadu” do vendingów w krajowych warunkach posiada postać
typowego duopolu, co również obala ewentualne założenie o zdecydowanej lub dominującej przewadze któregokolwiek z dwóch
ww. sprzedawców. Tę duopolistyczną strukturę potwierdza szczegółowa analiza kształtowania się wartości sprzedaży zup - „wsadu”
do vendingów w poszczególnych miesiącach 2005 r. […] Obserwując wartości sprzedaży dwóch ww. przedsiębiorców na przestrzeni
lat 2004-2006 -należy stwierdzić, że jest to utrwalona struktura rynkowa. […]
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Sąd Antymonopolowy (Obecnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w wyrokach: z dnia 6 kwietnia 1994 r., sygn. akt
XVII Amr 52/93 i z dnia 25 lipca 2001 r., sygn. akt XVII Ama 96/00, stwierdził, że „faktyczne konkurowanie dwóch przedsiębiorców o udziale
w rynku przekraczającym 40% (dupol) uzasadnia obalenie domniemania posiadania przez nich pozycji dominującej, o której mowa w ustawie
antymonopolowej. Rynek typu duopolowego, w sytuacji gdy konkurujące ze sobą podmioty mają zbliżony w nim udział, cechuje istotny
charakter konkurencji. Żaden z dwóch konkurentów nie ma tak charakterystycznej, prowadzącej do zmniejszenia się udziału w rynku
konkurenta, czy też podejmowania innych niezależnych działań, nie uwzględniających zachowań konkurenta i klientów. (...) W sytuacji
istnienia duopolu w zasadzie każda nowa propozycja rynkowa jednego z konkurentów spotyka się z natychmiastową kontrpropozycją
drugiego z nich, a faktyczne konkurowanie ze sobą przedsiębiorców obala domniemanie w zakresie posiadania pozycji dominującej.
Można zatem stwierdzić, iż zagrożenie dla konkurencji na rynkach o strukturze duopolistycznej nie polega na możliwości nadużywania
siły rynkowej przez jednego z przedsiębiorców, lecz raczej na ewentualności powstania wyraźnego lub dorozumianego porozumienia
pomiędzy uczestnikami rynku, skutkującego zwyżką cen. Jednostronne, niezależne od zachowania konkurenta działanie jest bowiem
w duopolu w zasadzie niemożliwe”. […]
Konkludując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż Spółka Nestle nie dostarcza na rynek krajowy więcej niż 40%
któregokolwiek z artykułów spożywczych składających się na krajowy rynek sprzedaży artykułów spożywczych oferowanych
w urządzeniach vendingowych, a zatem matematycznie niemożliwe jest, by jego udział w tym rynku kształtował się powyżej tej
wartości. W związku z powyższym teza, jakoby Spółka Nestle zajmowała pozycję dominującą na rynku dla niej właściwym, nie znajduje
potwierdzenia w ustaleniach faktycznych niniejszej sprawy.
Stosownie do art. 80 ustawy antymonopolowej z 2000 r., w sprawach w niej nieuregulowanych, do postępowania przez Prezesem
Urzędu, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 105 Kpa, jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek
przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaję decyzję o umorzeniu postępowania. Bezprzedmiotowość
postępowania administracyjnego „(…) oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego
nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie co do jej istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć
jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także
w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracji” (B. Adamiak/J. Borkowski, Kodeks
postępowania administracyjnego, Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 1996, s. 462).
W przedmiotowej sprawie przesłanką umorzenia postępowania antymonopolowego, przemawiającą za jego bezprzedmiotowością,
jest brak - po stronie Spółki Nestle - pozycji dominującej na rynku właściwym, a zatem brak podstaw do oceny jej zachowań pod kątem
jej nadużycia. Przesłanka ta (brak pozycji dominującej) została ujawniona dopiero w toku postępowania antymonopolowego, po
ustaleniu i weryfikacji rynku właściwego oraz przeprowadzeniu szczegółowych badań rynkowych i analizy wyników tych badań.
Mając na uwadze ustalenia postępowania antymonopolowego oraz fakt, że ustawa antymonopolowa nie zawiera przepisów, które
należałoby zastosować w powyższych okolicznościach (w sprawie nie wystąpiły przesłanki, które nakazywałyby umorzenie
postępowania w trybie art. 67 ustawy), orzeczono jak w sentencji. […]
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Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2007 r.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Decyzja z dnia 2.07.2007 r. (Nr RKT-20/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Renacie B. oraz Arturowi B., wspólnikom spółki cywilnej prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Pogrzebowych w Chorzowie oraz Stefanowi B. prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą Zakład Usług Pogrzebowych s.c. w Chorzowie oraz przeciwko Stefanowi B., prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą Usługi Pogrzebowe s.c. w Chorzowie.
Decyzja z dnia 3.07.2007 r. (Nr DNR-57/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy M&Z Sp. z o.o.
w Gdyni w sprawie ogólnego bezpieczeństwa zabawki do kąpieli delfinek w kolorze różowym, oznaczonej kodem kreskowym
5907629615101.
Decyzja z dnia 3.07.2007 r. (Nr RPZ-37/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencje i nałożeniu obowiązków na Zakład
Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie.
Decyzja z dnia 5.07.2007 r. (Nr RWR-21/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Małgorzacie Ż., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
MARGO we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 5.07.2007 r. (Nr RWR-22/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Hannie M., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Ślubów i Wesel Hanna M. w Legnicy.
Decyzja z dnia 6.07.2007 r. (Nr DOK-88/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Kronospan Holdings Ltd. w Nikozji (Cypr) kontroli nad Koszalińskim Przedsiębiorstwem Przemysłu Drzewnego S.A. w Szczecinku.
Decyzja z dnia 6.07.2007 r. (Nr DOK-89/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Coral
Investments Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Wola Park Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 9.07.2007 r. (Nr DNR-56/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom:
Włodzimierzowi K., Zenonie K., Katarzynie K., prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej o nazwie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „MiK” w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie ogólnego bezpieczeństwa dresików
dziecięcych w rozmiarach 74 do 116.
Decyzja z dnia 9.07.2007 r. (Nr RGB-7/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Gminnemu Ośrodkowi
Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.
Decyzja z dnia 9.07.2007 r. (Nr RWR-23/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Krzysztofa K., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Produkcyjny we Wrocławiu
przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 9.07.2007 r. (Nr RWR-24/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Decyzja z dnia 10.07.2007 r. (Nr DOK-90/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu COMP S.A.
w Warszawie z Komputer Service Suport S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 11.07.2007 r. (Nr RKT-21/2007) o zmianie decyzji poprzez nałożenie solidarnej kary pieniężnej na Waldemara W.,
Annę W. oraz Agnieszkę D., prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Nieruchomości „Winiarscy” s.c.
w Częstochowie oraz poprzez umorzenie postępowania w stosunku do Piotra S.
Decyzja z dnia 11.07.2007 r. (Nr RLU-29/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Czesławowi R. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
RYNSAT Zakład Radio-Telemechaniki we Włodawie.
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15. Decyzja z dnia 12.07.2007 r. (Nr DDK-1/2007) o nałożeniu na Sobieski Trade Sp. z o.o. w Warszawie kary pieniężnej za dokonanie
koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK.
16. Decyzja z dnia 12.07.2007 r. (Nr DOK-91/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Torfarm S.A. w Toruniu kontroli nad Optima Radix S.A. w Jankach.
17. Decyzja z dnia 12.07.2007 r. (Nr DNR-58/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
M&Z Sp. z o.o. w Gdyni w sprawie ogólnego bezpieczeństwa zabawki do kąpieli delfinek w kolorze niebieskim, oznaczonej kodem
kreskowym 5907629614449.
18. Decyzja z dnia 12.07.2007 r. (Nr RWA-23/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz o niestwierdzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko
Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie.
19. Decyzja z dnia 13.07.2007 r. (Nr DNR-55/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Lidii B.,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Interbike” w Częstochowie
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego MBK Drobec FS 16.
20. Decyzja z dnia 13.07.2007 r. (Nr RGD-15/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie wszczętej z wniosku przedsiębiorcy
Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. w Hajnówce przeciwko MULTIMEDIA Polska S.A. w Gdyni.
21. Decyzja z dnia 16.07.2007 r. (Nr DNR-51/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
„REDAN” S.A. w Łodzi w sprawie ogólnego bezpieczeństwa bluzy dziecięcej „HAPPY KIDS” z długim suwakiem.
22. Decyzja z dnia 16.07.2007 r. (Nr DNR-52/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
„REDAN” S.A. w Łodzi w sprawie ogólnego bezpieczeństwa bluzy dziecięcej „HAPPY KIDS” z krótkim suwakiem.
23. Decyzja z dnia 16.07.2007 r. (Nr RKT-22/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Parexbud Sp. z o.o.
w Lublinie przeciwko Impex Trade Sp. z o.o. w Katowicach, Markowi P., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Meblowy „Fornit” w Jaworznie, Zakładowi L&L, A. Leda, E. Leda, R. Leda. Sp.j. w Jaworznie (publ. - poz. 40 w niniejszym
numerze Dziennika).
24. Decyzja z dnia 16.07.2007 r. (Nr RPZ-38/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
przeciwko Grzegorzowi B., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Signo Nieruchomości” w Turku.
25. Decyzja z dnia 17.07.2007 r. (Nr DDK-3/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Kulczyk Pon Investment B.V. w Holandii, Eugeniusza J., Mirosława J., Artura L., Dariusza D. wspólnej kontroli nad Magro
International Sp. z o.o. w Rybniku.
26. Decyzja z dnia 17.07.2007 r. (Nr DOK-92/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Złomrex S.A. w Poraju kontroli nad Florian Podkarpcie S.A. w Nowym Sączu.
27. Decyzja z dnia 17.07.2007 r. (Nr DOK-93/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Sitama K. Holdings Limited w Nikozji (Cypr) kontroli nad Żabka Polska S.A. w Poznaniu.
28. Decyzja z dnia 17.07.2007 r. (Nr RKT-23/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z wniosku Gminy Imienin przeciwko rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.
29. Decyzja z dnia 17.07.2007 r. (Nr RLU-30/2007) o umorzeniu postępowania oraz niestwierdzeniu stosowania praktyk naruszających
konkurencję w sprawie z wniosku PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu przeciwko Nasycalni Podkładów
Sp. z o.o. w Lipie, Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wielkopolskim, Nasycalni Podkładów Sp. z o.o. w Pludrach,
Przedsiębiorstwu Państwowemu Nasycalnia Podkładów w Czeremsze, „Tankpol” R. Mosio i Wspólnicy Sp.j. w Szczecinie.
30. Decyzja z dnia 18.07.2007 r. (Nr RPZ-39/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Emperia Holding S.A. w Lublinie kontroli nad Maro Markety Sp. z o.o. w Poznaniu.
31. Decyzja z dnia 19.07.2007 r. (Nr RKT-24/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „MONTO-TRAS” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
32. Decyzja z dnia 20.07.2007 r. (Nr DNR-61/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
„Thai-Mark” Sp. z o.o. w Poznaniu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa bluz wchodzących w skład kompletu dziecięcego.
33. Decyzja z dnia 20.07.2007 r. (Nr RGD-16/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Rafałowi R., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
P.P.H.U. EUROMIX w Gdańsku.
34. Decyzja z dnia 20.07.2007 r. (Nr RKT-25/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie przeciwko Agnieszce P., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Aplauz
w Katowicach.
35. Decyzja z dnia 20.07.2007 r. (Nr RŁO-39/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencje w sprawie
z urzędu przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku.
36. Decyzja z dnia 24.07.2007 r. (Nr DNR-54/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Lidii B.,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Interbike” w Częstochowie
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego MBK Funny Bike 12.
37. Decyzja z dnia 24.07.2007 r. (Nr DNR-62/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
WESTLANDS Sp. z o.o. w Charzynie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa młoto-siekier 3 kg.
38. Decyzja z dnia 24.07.2007 r. (Nr RKR-65/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
39. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr DKK-2/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Bauer
Media Invest w Hamburgu (Niemcy) kontroli nad Interia.pl S.A. w Krakowie.
40. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr DKK-4/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Carey
Agi International Poland Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Spożywczego Sp. z o.o. w Świebodzinie.
41. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr DNR-45/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Arkadiuszowi Stanisławowi P., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Galanterii Drewnianej
w Kościerzynie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa krzesełka kombi BARON.
42. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr DNR-46/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Arkadiuszowi Stanisławowi P., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Galanterii Drewnianej
w Kościerzynie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa krzesełka kombi BARON LUX.
43. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr DNR-47/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Arkadiuszowi Stanisławowi P., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Galanterii Drewnianej
w Kościerzynie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa krzesełka kombi BARON EXLUSIVE.
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44. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr RGD-17/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na Politechnikę Koszalińską w Koszalinie.
45. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr RGD-18/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na Politechnikę Szczecińską w Szczecinie.
46. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr RGD-19/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie
z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „INDEX” Sp. z o.o. w Malborku przeciwko Gminie Miejskiej Malbork.
47. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr RŁO-40/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Markowi M., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
„T-MONT” Zakład Usługowo Handlowy w Radomiu.
48. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr RŁO-41/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Mariuszowi Jerzemu T., prowadzącemu działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARATON” w Golubiu-Dobrzyniu.
49. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr RŁO-42/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Małopolskiej Telewizji Kablowej „STAR-TV” w Tarnowie.
50. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr RPZ-40/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Zespołu Elektrowni PątnówAdamów-Konin S.A. w Koninie przeciwko Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleszczewie (publ. - poz. 41 w niniejszym
numerze Dziennika).
51. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr RWR-25/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Mariuszowi K., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
Panorama Nieruchomości - Centrum Nieruchomości Komercyjnych we Wrocławiu.
52. Decyzja z dnia 25.07.2007 r. (Nr RWR-26/2007) o nałożeniu kary pieniężnej na Start Sp. z o.o. we Wrocławiu z tytułu nieudzielenia
informacji żądanych przez Prezesa UOKiK.
53. Decyzja z dnia 26.07.2007 r. (Nr DKK-5/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Imation
Copr. w Oakdale (USA) kontroli nad TDK Marketing Corporation Spożywczego Tokio (Japonia), TDK Marketing Europe GmbH
w Ratingen (Niemcy), TDK Pty. Ltd. w Sydney (Australia), TDK Recording Media Co. Ltd. w Kowfoon (Hong Kong), TDK Online
Sevices Corporation w Garden City (USA), TDK Polska Sp. z o.o. w Warszawie oraz na nabyciu części mienia TDK Corporation
w Tokio (Japonia).
54. Decyzja z dnia 26.07.2007 r. (Nr DKK-6/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Argan
Capital Managment (Jersey) Limited w Jersey Wyspy Normandzkie) kontroli nad East Ventures S.a.r.l. w Luksemburgu.
55. Decyzja z dnia 27.07.2007 r. (Nr DNR-69/2007) o uchyleniu decyzji i umorzeniu postępowania w sprawie przeciwko przedsiębiorcy
Florada Sp. z o.o. w Zielonce w sprawie ogólnego bezpieczeństwa oleju do lamp, świec i pochodni 500 ml.
56. Decyzja z dnia 31.07.2007 r. (Nr RŁO-43/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Jackowi Z., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
„ALUMINIUM-PROFILSYSTEM” w Łodzi.
57. Decyzja z dnia 31.07.2007 r. (Nr RWR-27/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencje w sprawie
z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Żary S.A. w Żarach oraz Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu
Sp. z o.o. w Żaganiu.
58. Decyzja z dnia 1.08.2007 r. (Nr RKR- 66/2007) o uchyleniu w całości decyzji Prezesa UOKiK z dnia 13 kwietnia 2007 r.,
Nr RKR-34/2007.
59. Decyzja z dnia 2.08.2007 r. (Nr DNR-64/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy ABISAL
Sp. z o.o. w Bytomiu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa bieżni magnetycznej model B1700.
60. Decyzja z dnia 3.08.2007 r. (Nr DNR-70/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Tomasza G.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą G.T. Przedsiębiorstwo Konfekcyjne w Siedlcach w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa bluzy dziecięcej 0-2L (symbol 0-42).
61. Decyzja z dnia 3.08.2007 r. (Nr RGD-20/2007) o nałożeniu obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom: Bartłomiej
G.-R. i Wojciech K., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ATTU NET s.c. w Gdańsku.
62. Decyzja z dnia 3.08.2007 r. (Nr RGD-21/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Koszalinie przeciwko przedsiębiorcy
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział - Zakład Gazowniczy Koszalin w Koszalinie.
63. Decyzja z dnia 3.08.2007 r. (Nr RPZ-41/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie przeciwko Hubertowi Z., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Gerd-Max”
w Gnieźnie.
64. Decyzja z dnia 3.08.2007 r. (Nr RPZ-42/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie przeciwko Zdzisławowi P., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Zanex”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Poznaniu.
65. Decyzja z dnia 3.08.2007 r. (Nr RPZ-20/2007) o nałożeniu zobowiązań w sprawie z urzędu przeciwko Krzysztofowi B.,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Best Nieruchomości” w Poznaniu.
66. Decyzja z dnia 6.08.2007 r. (Nr DKK-7/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Copernicus Capital Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Copernicus Capital Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. kontroli nad PROKURA Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym
Zamkniętym w Warszawie.
67. Decyzja z dnia 6.08.2007 r. (Nr RGD-23/2007) o nałożeniu obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
68. Decyzja z dnia 6.08.2007 r. (Nr RGD-24/2007) o nałożeniu obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
69. Decyzja z dnia 6.08.2007 r. (Nr RKT-28/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie „Cardiff Polska” S.A. w Warszawie.
70. Decyzja z dnia 6.08.2007 r. (Nr RKT-29/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden
Polska S.A. w Warszawie.
71. Decyzja z dnia 6.08.2007 r. (Nr RKT-30/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie.
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72. Decyzja z dnia 6.08.2007 r. (Nr RWA-26/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez spółkę
Erdbud S.A. w Warszawie kontroli nad spółką Budlex Sp. z o.o. w Warszawie.
73. Decyzja z dnia 7.08.2007 r. (Nr DDK-8/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Energetykę Południe S.A. w Katowicach kontroli nad Elektrociepłownią Tychy S.A. w upadłości w Tychach.
74. Decyzja z dnia 7.07.2007 r. (Nr RGD-25/2007) o niestwierdzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Akademii Pomorskiej w Słupsku.
75. Decyzja z dnia 8.08.2007 r. (Nr RGD-22/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Akademii Morskiej w Szczecinie.
76. Decyzja z dnia 9.08.2007 r. (Nr RŁO-44/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Marioli H.-C. i Wojciechowi C., prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TELWISAT” w Będzinie.
77. Decyzja z dnia 14.08.2007 r. (Nr DNR-66/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Andrzejowi Sz., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą FADOME Andrzej Sz. w Złotnikach w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa meblościanki Florenc.
78. Decyzja z dnia 14.08.2007 r. (Nr DNR-67/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Andrzejowi Sz., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą FADOME Andrzej Sz. w Złotnikach w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa meblościanki Roma.
79. Decyzja z dnia 14.08.2007 r. (Nr RGD-26/2007) o nałożeniu obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.
80. Decyzja z dnia 16.08.2007 r. (Nr RKK-9/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez CooperStandard Automotive Inc. w Novi (USA) kontroli nad Metzeler Automotive Profile Systems Europe GmbH w Lindau (Niemcy) oraz
Metzeler Automotive Profile Systems Italy SpA w Cirie (Włochy).
81. Decyzja z dnia 16.08.2007 r. (Nr RKT-31/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Ewelinie L., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
Ekotranstech w Katowicach.
82. Decyzja z dnia 20.08.2007 r. (Nr DKK-10/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu się
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju z Kopalnią Węgla Kamiennego „Budryk” S.A. w Ornotowicach.
83. Decyzja z dnia 20.08.2007 r. (Nr RLU-31/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu się
Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” w Wysokich Mazowieckich z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Działdowie.
84. Decyzja z dnia 20.08.2007 r. (Nr RWR-28/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie przeciwko Neonet S.A. we Wrocławiu.
85. Decyzja z dnia 21.08.2007 r. (Nr DNR-68/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Kettler Polska Sp. z o.o.
w Wieleniu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego 16'' Kettler Dumbo.
86. Decyzja z dnia 21.08.2007 r. (Nr RLU-32/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Idea Invest Sp. z o.o. w Lublinie.
87. Decyzja z dnia 22.08.2007 r. (Nr DKK-11/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Trakcja
Polska - PKRE S.A. w Warszawie kontroli nad Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych - 7 S.A. w Warszawie.
88. Decyzja z dnia 23.08.2007 r. (Nr RGD-27/2007) o nałożeniu obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Akademii Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
89. Decyzja z dnia 23.08.2007 r. (Nr RWR-29/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z wniosku Romana A., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ProdukcjaUsługi-Handel w Lubaniu przeciwko Henrykowi M., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Lwówku Śl.
90. Decyzja z dnia 24.08.2007 r. (Nr DKK-12/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
Warimpex Finaz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft we Wiedniu (Austria) i Louvre Hotels SAS w Torcy (Francja) wspólnego
przedsiębiorcy.
91. Decyzja z dnia 24.08.2007 r. (Nr DNR-53/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Decathlon Sp. z o.o.
w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa rowerów dziecięcych 14'' B'Twin Laly.
92. Decyzja z dnia 24.08.2007 r. (Nr DNR-59/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Decathlon Sp. z o.o.
w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa rowerów dziecięcych 15'' B'Twin Mateo le Pompier.
93. Decyzja z dnia 24.08.2007 r. (Nr RGD-28/2007) o nałożeniu na Dorotę L. GRAND TAXI s.c. w Szczecinie oraz Zrzeszenie Transportu
Prywatnego w Szczecinie kary pieniężnej za stosowanie praktyki uznanej decyzją Prezesa UOKiK Nr RGD-26/2004 z dnia
30 listopada 2004 r. za ograniczającą konkurencję.
94. Decyzja z dnia 24.08.2007 r. (Nr RWR-30/2007) o niestwierdzeniu stosowania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Wodociągów w Wołowie Sp. z o.o. praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Polskiej Izby Przedsiębiorców Branży
Pogrzebowej w Warszawie.
95. Decyzja z dnia 27.08.2007 r. (Nr RKT-32/2007) o nałożeniu na Piotra Arkadiusza M. - Prezesa Zarządu Stereo.pl S.A. w Warszawie
kary pieniężnej.
96. Decyzja z dnia 27.08.2007 r. (Nr RKT-33/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
97. Decyzja z dnia 28.08.2007 r. (Nr RWR-31/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu.
98. Decyzja z dnia 29.08.2007 r. (Nr DKK-14/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
Carrefour Polska Sp. z o.o. w Warszawie i Effortel Polska Sp. z o.o. w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy.
99. Decyzja z dnia 29.08.2007 r. (Nr DKK-15/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
General Electric Capital Corporation w Norwalk (USA) kontroli nad Green Holdings Sp. z o.o. w Warszawie.
100.Decyzja z dnia 29.08.2007 r. (Nr DKK-16/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Modni
Packaging Poland B.V. w Maastricht (Holandia) kontroli nad Ultra Pack S.A. w Kliniskach Wielkich.
101.Decyzja z dnia 30.08.2007 r. (Nr RKT-34/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu się
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie oraz Bodeko Sp. z o.o. w Zawierciu.
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102.Decyzja z dnia 30.08.2007 r. (Nr RKT-35/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BBI CAPITAL
Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie oraz Andrzeja W., Małgorzatę W., Tomasza W., Michała W. - wspólników Spółki
Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD Sp. z o.o. w Fugasówce - wspólnej kontroli nad AWBUD Sp. z o.o. w Fugasówce.
103.Decyzja z dnia 30.08.2007 r. (Nr RPZ-44/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Emperia Holding S.A. w Lublinie kontroli nad Alpaga-Xema Sp. z o.o. w Poznaniu.
104.Decyzja z dnia 31.08.2007 r. (Nr DKK-17/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Lux-Med S.A. w Warszawie kontroli nad Sofia Investments Sp. z o.o. w Warszawie.
105.Decyzja z dnia 31.08.2007 r. (Nr DNR-72/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę sprawie z urzędu przeciwko Topem Sp. j.
w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kilofów 2,5 kg.
106.Decyzja z dnia 31.08.2007 r. (Nr RKR-68/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Rabat
Pomorze S.A. w Pruszczu Gdańskim kontroli nad Curyło - Asterix S.A. w Krakowie.
107.Decyzja z dnia 31.08.2007 r. (Nr RKR-69/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Curyło
- Asterix S.A. w Krakowie kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Brzeska” Sp. z o.o. we Wrocławiu.
108.Decyzja z dnia 31.08.2007 r. (Nr RŁO-46/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencje w sprawie
z urzędu przeciwko Gminie Łask.
109.Decyzja z dnia 31.08.2007 r. (Nr RPZ-45/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Piotrowi Z., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
„Echo Star Studio” Zakład Techniki Satelitarnej w Poznaniu.
110.Decyzja z dnia 3.09.2007 r. (Nr RŁO-45/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko POL-NET Sp.j. w Łodzi.
111.Decyzja z dnia 4.09.2007 r. (Nr DNR-73/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Janowi
Zasadzie, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ekonomiczno-Handlowe w Wieluniu w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa roweru dziecięcego 12'' Maxi - Honey.
112.Decyzja z dnia 4.09.2007 r. (Nr RKT-36/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku BBI Capital Narodowy Fundusz
Inwestycyjny S.A. w Warszawie w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BBI Capital Narodowy Fundusz
Inwestycyjny S.A. w Warszawie pośredniej kontroli nad Zakładami Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu.
113.Decyzja z dnia 4.09.2007 r. (Nr RŁO-47/2007) o uznaniu praktyk za naruszającą konkurencję i nakazaniu zaniechania ich stosowania
w sprawie z urzędu przeciwko „POLMIX” PHU Sp. j. w Łodzi, Piotrowi S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
„Przewóz osób krajowy i zagraniczny Piotr S.” w Tuszynie, Krzysztofowi G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
P.P.H.U. „MS Kris” w Rzgowie, Stefanowi B. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „BUŚKA” Stefan B. w Łodzi.
114.Decyzja z dnia 4.09.2007 r. (Nr RŁO-48/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „SGI Komfort” Sp. z o.o. w Szczecinie.
115.Decyzja z dnia 4.09.2007 r. (Nr RWR-32/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
EMPERIA HOLDING S.A. w Lublinie kontroli nad SYDO Sp. z o.o. we Wrocławiu.
116.Decyzja z dnia 6.09.2007 r. (Nr DKK-18/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie kontroli nad Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym
Zamkniętym Funduszem Inwestycyjnym ULTIMO w Warszawie.
117.Decyzja z dnia 7.09.2007 r. (Nr DKK-19/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
VICTORY Industriebeteiligung AG w Wiedniu (Austria) kontroli nad MWZ Beteiligungs GmbH w Stuttgarcie (Niemcy) oraz nad
MWZ Finance S.a.r.l. w Luksemburgu.
118.Decyzja z dnia 7.09.2007 r. (Nr DNR-72/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko TOYA S.A.
we Wrocławiu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa toporków 600 kg.
119.Decyzja z dnia 7.09.2007 r. (Nr DNR-74/2007) o nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Stanisławowi K., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARKON”
w Warszawie za nieudzielanie Prezesowi UOKiK żądanych informacji.
120.Decyzja z dnia 7.09.2007 r. (Nr DNR-75/2007) o nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Partner XXI Sp. z o.o. w Zabrzu za nieudzielanie Prezesowi UOKiK żądanych informacji.
121.Decyzja z dnia 7.09.2007 r. (Nr DNR-77/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
„Tai-Mark” Sp. z o.o. w Poznaniu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kurtek dziecięcych z kapturem.
122.Decyzja z dnia 10.09.2007 r. (Nr DKK-20/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim kontroli nad Erix Sp. z o.o. w Warszawie.
123.Decyzja z dnia 10.09.2007 r. (Nr DKK-21/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez
Axel Springer Polska Sp. z o.o. w Warszawie części mienia Marquardt Communication & Media Sp. z o.o. w Warszawie.
124.Decyzja z dnia 11.09.2007 r. (Nr DKK-22/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
MCI Management S.A. we Wrocławiu kontroli nad ABC Data Sp. z o.o. w Warszawie.
125.Decyzja z dnia 11.09.2007 r. (Nr DKK-23/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez
Marquard Media AG w Zug (Szwajcaria) części mienia Axel Springer Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
126.Decyzja z dnia 11.09.2007 r. (Nr RKR-70/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Green Tree Development Sp. z o.o. w Krakowie.
127.Decyzja z dnia 12.09.2007 r. (Nr RKT-37/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Fortum
Heat Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu mienia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. w Katowicach w upadłości.
128.Decyzja z dnia 12.09.2007 r. (Nr RKT-38/2007) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Krzysztofowi L., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
„COM-promis” Zakład Usług Komputerowych w Katowicach.
129.Decyzja z dnia 12.09.2007 r. (Nr RLU-33/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej stosowania
w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Konopnica.
130.Decyzja z dnia 12.09.2007 r. (Nr RLU-34/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie.
131.Decyzja z dnia 13.09.2007 r. (Nr RWA-29/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach.
132.Decyzja z dnia 13.09.2007 r. (Nr RWA-30/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nałożeniu obowiązków w sprawie
z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach.
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133.Decyzja z dnia 14.09.2007 r. (Nr DNR-33/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
VICTORIA-SPORT Sp. z o.o. w Gdańsku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa ochraniaczy na kolana do jazdy na łyżworolkach PING'S.
134.Decyzja z dnia 14.09.2007 r. (Nr DNR-34/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
VICTORIA-SPORT Sp. z o.o. w Gdańsku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa ochraniaczy na łokcie do jazdy na łyżworolkach PING'S.
135.Decyzja z dnia 14.09.2007 r. (Nr DNR-79/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Adamowi W., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Management & Consulting Group w Warszawie w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego Mini Viper Diamondback 16''.
136.Decyzja z dnia 14.09.2007 r. (Nr DNR-80/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Adamowi W., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Management & Consulting Group w Warszawie w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego 12''Lil One-12 Diamondback.
137.Decyzja z dnia 14.09.2007 r. (Nr DNR-81/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Adamowi W., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Management & Consulting Group w Warszawie w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego RM-12 Diamondback.
138.Decyzja z dnia 14.09.2007 r. (Nr DNR-82/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Traffic Club Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa gumki do ścierania w kształcie czekolady.
139.Decyzja z dnia 14.09.2007 r. (Nr DNR-83/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Marzenie J., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA „MARYLIN” w Łodzi w sprawie ogólnego bezpieczeństwa
skarpetek dziecięcych z dołączonymi elementami ozdobnymi.
140.Decyzja z dnia 14.09.2007 r. (Nr RWR-33/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Leszkowi J. i Elżbiecie J., prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Ekonbud-Fadom” s.c. w Zielonej Górze.
141.Decyzja z dnia 17.09.2007 r. (Nr RKR-71/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku przedsiębiorcy Piotra K.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr K. „Cafe Club” z Zakopanem przeciwko Nestle Polska S.A. w Warszawie
(publ. - poz. 42 w niniejszym numerze Dziennika).
142.Decyzja z dnia 18.09.2007 r. (Nr RWR-34/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Wrobud Sp. z o.o. we Wrocławiu.
143.Decyzja z dnia 19.09.2007 r. (Nr DNR-85/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy KW Trade
Sp. z o.o. w Krakowie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kredek w kolorze ciemnozielonym, wchodzących w skład kompletu
kredek ołówkowych szkolnych 12 „FRIENDS” GRAND (opakowanie jednostkowe o wzorze ROBOT).
144.Decyzja z dnia 19.09.2007 r. (Nr RLU-35/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez
BOS S.A. w Białymstoku części mienia Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Mariola” Sp. z o.o. w Łomży.
145.Decyzja z dnia 19.09.2007 r. (Nr RŁO-49/2007) o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie nałożenia kary
pieniężnej na przedsiębiorcę „Bracia U.” Adam U., Krzysztof U. Sp. j. w Łodzi.
146.Decyzja z dnia 20.09.2007 r. (Nr RWR-35/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Jolancie Sz., prowadzącej działalność gospodarczą
pod nazwą SAS Jolanta Sz. we Wrocławiu.
147.Decyzja z dnia 21.09.2007 r. (Nr RWA-32/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie.
148.Decyzja z dnia 24.09.2007 r. (Nr DKK-24/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie kontroli nad Bison Niestandaryzowanym
Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie.
149.Decyzja z dnia 24.09.2007 r. (Nr DNR-65/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Janinie W.,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Bacha Sport” w Gliwicach w sprawie ogólnego bezpieczeństwa rowerka
eliptycznego orbitek BE-5910.
150.Decyzja z dnia 24.09.2007 r. (Nr RGD-32/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Akademii Medycznej w Gdańsku.
151.Decyzja z dnia 25.09.2007 r. (Nr DKK-25/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Olega M.
zamieszkałego w Doniecku (Ukraina), Sergiya T. zamieszkaego w Mariupolu (Ukraina) oraz Olenę G. zamieszkałą w Doniecku
(Ukraina) wspólnej kontroli nad Ukraińską Górniczo-Metalurgiczną Kompanią w Kijowie (Ukraina).
152.Decyzja z dnia 25.09.2007 r. (Nr RLU-36/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „Budo-Kompex” Sp. z o.o. w Lublinie.
153.Decyzja z dnia 21.09.2007 r. (Nr RWA-32/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Towarzystwu Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
we Wrocławiu.
154.Decyzja z dnia 25.09.2007 r. (Nr RWR-37/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Bobs Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu.
155.Decyzja z dnia 26.09.2007 r. (Nr RKT-40/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku „Zamet - Budowa Maszyn”
Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez tę spółkę kontroli nad Zakładami Aparatury
Chemicznej „Chemet” S.A. w Tarnowskich Górach.
156.Decyzja z dnia 26.09.2007 r. (Nr RKT-41/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku POLARIS Chłodnie Śląskie
Sp. z o.o. Tychach w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez POLARIS Chłodnie Śląskie w Tychach kontroli nad
Zakładami Aparatury Chemicznej „Chemet” S.A. w Tarnowskich Górach.
157.Decyzja z dnia 26.09.2007 r. (Nr RKT-42/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Tadeuszowi G., prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą Hotel Gołębiewski w Wiśle.
158.Decyzja z dnia 27.09.2007 r. (Nr RKT-43/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie
z wniosku „Centrum Biznesu Befama” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przeciwko „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
159.Decyzja z dnia 27.09.2007 r. (Nr DKK-26/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Aegon
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. w Warszawie z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym SkarbiecEmerytura S.A. w Warszawie.
160.Decyzja z dnia 27.09.2007 r. (Nr DKK-27/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Sofia
Investments Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Medycyna Rodzinna S.A. w Warszawie.
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161.Decyzja z dnia 28.09.2007 r. (Nr DKK-30/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Relacjom International Holding AB w Sztokholmie (Szwecja) kontroli nad ŁĄCZPOL I Sp. z o.o. w Gdańsku.
162.Decyzja z dnia 28.09.2007 r. (Nr DKK-31/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
SIGNAL Iduna Allgemeine Versicherung AG w Dortmund (Niemcy) i Asklepios International GmbH w Falkenstein-Königstein
(Niemcy) wspólnego przedsiębiorcy Asklepios Klinika Sp. z o.o. w Warszawie.
163.Decyzja z dnia 28.09.2007 r. (Nr RKT-44/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
w Katowicach.
44
WYROK
z dnia 4 czerwca 2007
w sprawie z odwołania Enion S.A. w Krakowie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 101/06)
Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2007 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwołania ENION S.A. w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronę
konkurencji, na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 lipca 2006 r.
Nr RKT-42/2006:
I. Oddala odwołanie,
II. Zasądza od ENION S.A. w Krakowie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 800 zł tytułem kosztów
zastępstwa procesowego
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Częstochowie (zainteresowany) postępowania antymonopolowego, decyzją z dnia 10 lipca 2006 r., Nr RKT-411-28/06/HF, uznał za
ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz określony w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080) - dalej ustawa o ochronie (…) - praktykę Enion S.A. w Krakowie (powód) Oddział
w Częstochowie - Zakład Energetyczny Częstochowa polegającą na uzależnieniu zawarcia umowy od spełnienia przez drugą stronę
innego świadczenia, nie mającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy poprzez uzależnianie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej do odbiorców od zapłaty przez nich opłat z tytułu nielegalnego poboru energii i stwierdził zaniechanie
jej stosowania z dniem 16 stycznia 2006 r.
Z tytułu naruszenia określonego w wymienionym przepisie zakazu na Enion S.A. została nałożona kara pieniężna w wysokości
100.000 zł.
Jednocześnie Prezes UOKiK nie stwierdził stosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne dwóch innych rodzajów
niedozwolonej praktyki naruszających zakazy określone w art. 8 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o ochronie (…).
W złożonym odwołaniu Enion S.A. zaskarżając decyzję w pkt I i III zarzuciła jej naruszenie następujących przepisów:
- art. 20 Kpa w zw. z art. 80, art. 8 ust. 2 pkt 4, art. 10 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 1, art. 26 pkt 2, art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
(…) przez ich błędną wykładnię, a ponadto niezastosowanie przepisów art. 1 ust. 2, art. 8 ust. 1, art. 23 ust. 2 pkt 12, art. 56
ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) i w wyniku tego
uznanie, że Prezes UOKiK jest organem właściwym do orzekania w sprawie nieuzasadnionego wstrzymania przez
przedsiębiorstwo energetyczne dostarczania energii elektrycznej oraz nakładania na to przedsiębiorstwo kary pieniężnej
w przypadku stwierdzenia praktyki polegającej na nieuzasadnionym wstrzymaniu dostarczania energii elektrycznej,
- art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (...) w zw. z art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego przez ich błędną wykładnię i uznanie, że opłata
z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej nie ma rzeczowego ani zwyczajowego związku z dostawą energii elektrycznej,
- art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…) przez jego błędną wykładnię i uznanie w wyniku tego, że przepis ten może mieć
zastosowanie również do czynów popełnionych w trakcie obowiązywania umowy,
- art. 8 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie (...) przez ich błędną wykładnię i w wyniku tego uwzględnienie
przez organ antymonopolowy przy nakładaniu na Enion S.A. kary pieniężnej przypadków nieuzasadnionego wstrzymania
dostarczania energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. w Częstochowie,
- art. 101 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 104 ustawy o ochronie (…) na skutek błędnego ich zastosowania przez nieuwzględnienie przy
orzekaniu kary pieniężnej i ustalaniu jej wysokości okresu oraz stopnia naruszenia przepisów powołanej ustawy.
W oparciu o powyższe zarzuty powód wniósł o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w zaskarżonej części lub zmianę pkt I
decyzji przez stwierdzenie, że Enion S.A. - Zakład Energetyczny Częstochowa nie stosował zarzucanej mu zakazanej praktyki i zmianę
pkt III decyzji poprzez odstąpienie od obciążania powoda karą, pieniężną w całości względnie zredukowanie kary pieniężnej do
wysokości 1.000 zł.
Uzasadniając odwołanie powód stwierdził, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości
rzeczowej, ponieważ w sprawach dotyczących nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej wyłącznie
uprawniony do orzekania jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Argumentował, że Prezes UOKiK jako centralny organ administracji
rządowej jest organem, któremu przysługuje kompetencja ogólna w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
W ocenie powoda oznacza to, że organ antymonopolowy jest właściwy do działania w sprawach, co do których wyraźne przepisy
ustawowe nie zastrzegły określonych kompetencji na rzecz innego organu. Powołując się na przepis art. 1 ust. 2 Prawa
energetycznego Enion S.A. wskazywał, że celem tej ustawy jest m.in. tworzenie warunków rozwoju konkurencji, przeciwdziałania
negatywnym skutkom naturalnych monopoli oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw
i energii. Podniósł, że na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego w sprawach dotyczących
nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej Prezes URE rozstrzyga na wniosek strony. Oznacza to, że organem
wyłącznie uprawnionym do orzekania w sprawach nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii elektrycznej jest Prezes URE.
Zdaniem powoda z powyższego wynika, że sprawy o nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej są wyłączone
z właściwości rzeczowej Prezesa UOKiK także wtedy, gdy działanie takie może być wyrazem nadużywania pozycji dominującej przez
przedsiębiorstwo energetyczne. Uzasadnia to w ocenie powoda żądanie uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania.
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Powód uzasadniał również, że opłata za nielegalny pobór energii elektrycznej, mająca na celu zrekompensowanie
przedsiębiorstwu energetycznemu strat wynikających z poboru energii elektrycznej bez uiszczenia należności lub za niższą opłatą jest
świadczeniem rzeczowo i zwyczajowo związanym z przedmiotem umowy. Wobec tego według powoda uzależnienie zawarcia umowy
od spełnienia tego świadczenia nie jest naruszeniem zakazu, o którym mówi art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…).
Powód zauważył także, iż zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…) zakazana w tym przepisie praktyka może mieć miejsce
najpóźniej przed momentem zawarcia umowy.
Powód wywodził, że wysokość nałożonej decyzją kary pieniężnej jest zbyt wygórowana, ponieważ została ustalona z uwzględnieniem
praktyk stosowanych przez Zakład Energetyczny Częstochowa S.A., który dopiero w dniu 30 czerwca 2004 r. został przejęty przez
Zakład Energetyczny Kraków S.A. (późniejszy Enion S.A.). Z tego względu przyjęty przez Prezesa UOKiK okres dwóch lat stosowania
przedmiotowych praktyk powinien być skrócony o okres, w którym Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. był odrębną spółką prawa
handlowego, nie wchodzącą w skład Enion S.A. Powód podkreślił, że od czerwca 2005 r. w istotny sposób ograniczył praktyki
polegające na uzależnieniem przywrócenia dostaw energii elektrycznej od uprzedniego uregulowania opłaty za nielegalny pobór
energii elektrycznej.
Powyższe okoliczności oraz fakt, że do przejęcia Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A. doszło w trybie art. 479 §1 Ksh na
zasadzie sukcesji generalnej, a nie kontynuacji świadczą zdaniem powoda o zasadności stanowiska, iż wysokość nałożonej kary
powinna zostać obniżona.
Powód wyraził pogląd, że ze względu na okoliczności sprawy nie powinien być obciążony karą pieniężną lub kara ta powinna być
zredukowana do symbolicznego poziomu. Zdaniem powoda, Prezes UOKiK ustalając wysokość kary nałożonej decyzją wziął pod
uwagę jedynie wysokość osiągniętego przez Oddział w Częstochowie w 2005 r. przychodu, eksploatacyjny charakter zarzucanych
praktyk, okoliczności, iż z tytułu stosowanych praktyk Enion S.A. nie uzyskał korzyści finansowych, fakt dobrowolnego odstąpienia
przez Enion S.A. od stosowania praktyk oraz że w okresie wcześniejszym nie dochodziło do stosowania przedmiotowych praktyk.
Enion S.A. stwierdził jednak, że Prezes UOKiK określając wysokość kary pominął istotne okoliczności mające wpływ na jej poziom.
Powód wymienił tu humanitarne podejście do zasad stosowania kwestionowanych praktyk, niejednoznaczne, trudne w interpretacji
regulacje prawne prowadzące do przekonania, że brak uregulowania opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej uzasadnia wstrzymanie
dostarczania energii do odbiorcy oraz prewencyjny charakter kary i okoliczności, w jakich Enion S.A. zmuszony był działać - masowo
narastające nielegalne pobieranie energii elektrycznej. Powód wskazał, że przeciwdziałając przestępczemu działaniu nielegalnego
poboru energii elektrycznej występował w warunkach stanu wyższej konieczności. Obciążenie Enion S.A., będącego wskutek
nielegalnych działań odbiorców pokrzywdzonym, karę pieniężną uznał powód za sprzeczną z prewencyjnym charakterem kary.
Pozwany Prezes UOKiK wniósł o oddalenie odwołania w całości.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia właściwości rzeczowej organów administracji Prezes UOKiK nie kwestionując stanowiska
powoda, że w sprawach dotyczących nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii elektrycznej właściwy jest Prezes URE zauważył,
że kwestia ta w ogóle nie była przedmiotem rozpoznania w zaskarżonej decyzji. Powołując się na treść pkt I decyzji pozwany stwierdził,
że dotyczy ona wymuszenia przez dominującego przedsiębiorcę przy zawieraniu umowy dotyczącej towarów z rynku właściwego, na
którym posiada on pozycję dominującą spełniania przez kontrahenta świadczenia, które wykracza poza przedmiot zawierania umowy.
Prezes UOKiK opierając się na przepisach art. 6 ust. 3 pkt 2 i art. 6 ust. 3b Prawa energetycznego stwierdził, że choć
przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w wyniku stwierdzenia jej nielegalnego poboru,
jednak obowiązane jest do bezzwłocznego wznowienia dostaw po ustaniu przyczyn uzasadniających uprzednie wstrzymanie
dostarczania. Pozwany podtrzymał w związku z tym wyrażone w decyzji stanowisko, że brak jest przepisów uprawniających
przedsiębiorstwo energetyczne do uzależniania wznowienia dostaw energii elektrycznej od uprzedniej zapłaty przez odbiorcę opłaty
z tytułu nielegalnego poboru energii. Podkreślił, że zgodnie z Prawem energetycznym wznowienie dostaw powinno nastąpić
bezzwłocznie po ustąpieniu przyczyn uzasadniających wstrzymanie wskutek naprawy instalacji lub wymiany uszkodzonego licznika
energii. Zdaniem pozwanego dochodzenie przez przedsiębiorstwo energetyczne od odbiorcy opłaty lub odszkodowania z tytułu
nielegalnego poboru energii elektrycznej nie dotyczy kwestii prawidłowego wykonywania przez strony umowy sprzedaży energii,
ponieważ opłaty za nielegalny pobór energii nie są należnością za pobraną energię elektryczną, lecz opłatą karną za naruszenie zasad
poboru energii. Pozwany wywodził, że powód w razie wykrycia nielegalnego poboru energii wstrzymywał realizację świadczenia
głównego łączącej strony umowy. Ponowne podjęcie realizacji tego świadczenia powód, wykorzystując posiadaną siłę rynkową,
uzależniał od spełnienia przez odbiorcę innego świadczenia polegającego na uregulowaniu należności z tytułu nielegalnego poboru
energii elektrycznej. Zdaniem Prezesa UOKiK jego stanowisko nie jest sprzeczne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia
10 lipca 2006 r., sygn. akt K 37/04 i wyrokiem NSA z dnia 23 lipca 2002 r., sygn. akt III SA 1034/2002.
W ocenie organu antymonopolowego sformułowanie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…) w brzmieniu: ,,uzależnienie
zawarcia umowy” dotyczy nie tylko nawiązania nowego stosunku prawnego, ale również sytuacji, gdy zawarta już umowa zostaje
zawieszona, a powrót do wykonywania świadczenia głównego dominant uzależnia od spełnienia przez kontrahenta innego
świadczenia. Pozwany podniósł, że w przypadku umowy o sprzedaż energii elektrycznej i umowy świadczenia usług przesyłowych
świadczenie odbiorcy polega na zapłacie ceny i opłat za dostarczoną energię i świadczone usługi przesyłowe. W związku z tym nie
można uznać, że świadczenia kontrahenta przedsiębiorstwa energetycznego są tożsame z opłatą za nielegalny pobór energii
elektrycznej, mającą charakter sanacyjny, jest więc karą za naruszenie zasad poboru energii (wyroki SOKiK z dnia 9 i 25 maja 2005 r.,
sygn. akt XVII Ame 46/04 i XVII Ame 11/04). W świetle powyższego twierdzenie powoda o istnieniu rzeczowego i zwyczajowego
związku między opłatą za nielegalny pobór energii elektrycznej a przedmiotem umowy uznał pozwany za uzasadnione.
Odnosząc się do zarzutów powoda dotyczących wygórowanego poziomu nałożonej decyzją kary pieniężnej Prezes UOKiK
wskazał, że karę określono w oparciu o poziom przychodu oddziału powoda w Częstochowie osiągniętego w 2005 r., a wysokość kary
ustalono na poziomie około 0,023% jej maksymalnego wymiaru. Pozwany wskazał, że praktyki powoda dotyczą najsłabszych
uczestników rynku - konsumentów. Wyjaśnił, że za okoliczność łagodzącą przyjęto, iż powód swym działaniem ułatwił sobie
postępowanie egzekucyjne, lecz nie prowadziło ono do uzyskania wymiernych korzyści finansowych.
Pozwany oświadczył także, iż ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnił okoliczność braku dopuszczenia się uprzednio przez
powoda i jego poprzednika prawnego naruszenia przepisów ustawy o ochronie (…), przy czym wyznaczenie kary na poziomie 0,016%
przychodu Oddziału Enion S.A. w Częstochowie nie uznał za nadmiernie wygórowane.
Zainteresowany również wniósł o oddalenie złożonego odwołania.
Podniesione przez powoda zarzuty dotyczące zaskarżonej decyzji uznał za nieuzasadnione, nieuprawnione i bezzasadne.
Powołując się na przykłady podejmowanych przez powoda działań stwierdził, że są one sprzeczne z prezentowanym w odwołaniu
przez Enion S.A. stanowiskiem o humanitarnym podejściu do kontrahentów.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznając sprawę w zakresie określonym odwołaniem ustalił i zważył co następuje.
Przedsiębiorstwo Energetyczne pod nazwą Enion S.A. w Krakowie powstało w wyniku podjętych przez zgromadzenie
akcjonariuszy w maju 2004 r. uchwał o połączeniu pięciu spółek energetycznych działających na terenie południowej Polski. Działające
dotychczas samodzielnie przedsiębiorstwa w wyniku połączenia stały się oddziałami powstałej spółki w rozumieniu przepisów prawa
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handlowego. Oznacza to, że nie posiadają one samodzielnej osobowości prawnej, która przysługuje podmiotowi gospodarczemu
Enion S.A. będącemu stroną powodową w niniejszym postępowaniu. Wobec tego działania poszczególnych oddziałów Enion S.A.
podejmowane po dniu wydania przez sąd postanowienia o połączeniu (30 czerwca 2004 r.) należy uważać za działania samego powoda.
Prowadzona przez Enion S.A. działalność gospodarcza polega m.in. na przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej odbiorcom
indywidualnym.
Ze względu na częste przypadki stwierdzenia przez pracowników powoda nielegalnego poboru energii Enion S.A. podejmowała
działania mające na celu likwidację nieprawidłowości. Jednocześnie na odbiorców nakładany był obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu
nielegalnego poboru energii stanowiącej dwukrotność cen i stawek opłat taryfowych dla grupy taryfowej, do której zakwalifikowany
był odbiorca przyjmując ryczałtowe wielkości zużycia energii elektrycznej określone w taryfie.
W celu uzyskania rezultatu w postaci zapłaty przez odbiorcę, co do którego istniało podejrzenie nielegalnego pobierania energii
elektrycznej, Enion S.A. stosowała trzy warianty postępowania.Po pierwsze na podstawie art. 57 ust. 2 Prawa energetycznego
kierowała do organów skarbowych tytuły wykonawcze z wnioskami o wszczęcie postępowania administracyjnego w administracji.
Drugim sposobem postępowania było żądanie od odbiorców posądzonych o nielegalny pobór energii elektrycznej wykonania zaleceń
technicznych polegających m.in. na przeniesieniu układu pomiarowego na zewnątrz lokalu uzależniając jednocześnie dalsze dostawy
energii od wykonania tego zalecenia na koszt odbiorcy. W przypadku gdy odbiorca uregulował należność z tytułu nielegalnego poboru
energii Enion S.A. odstępowała jednak od egzekwowania wykonania zalecenia przeniesienia licznika na zewnątrz lokalu lub budynku.
Trzecim sposobem postępowania było uzależnienie wznowienia dostaw energii elektrycznej od wniesienia przez odbiorców opłat
z tytułu nielegalnego poboru energii.
Mimo iż podczas kontroli kontrolujący nie podnosili zarzutu nielegalnego poboru energii ze względu na brak bezspornych
dowodów podejmowania przez odbiorcę działań umożliwiających pobór energii z naruszeniem obowiązujących zasad Enion S.A. nie
wznawiała dostaw energii elektrycznej w przypadku nieziszczenia tej należności.
Odpowiadając na zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego Enion S.A. w piśmie z dnia 14 września 2005 r.
oświadczyła, że zarzut naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…) nie znajduje faktycznego ani prawnego uzasadnienia.
Powód wskazał, że zakazana wymienionym przepisem praktyka dotyczy okresu przed zawarciem umowy i ustaje w momencie jej
zawarcia, natomiast w przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej nie dochodzi do zawarcia nowej umowy, a tym bardziej do
rozwiązania istniejącej umowy. Oświadczył, że pobierający nielegalnie energię odbiorca musi liczyć się z tym, że na podstawie
postanowień umowy i taryfy przedsiębiorstwa energetycznego obowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej Enion S.A.
(strony umowy wzajemnej). Podkreślił, iż opłata za nielegalny pobór energii elektrycznej ma rzeczowy związek z przedmiotem umowy
o sprzedaż energii, ponieważ każda umowa określa nie tylko uprawnienia stron, ale także ich odpowiedzialność za niedotrzymanie
warunków umowy. Powód zaznaczył, że uprawnienie ustawowe do pobrania opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej wynika
z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa energetycznego i ma swoje odzwierciedlenie w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE. Dodał, że wymóg
uiszczenia opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej przed wznowieniem dostawy energii do odbiorcy dotyczył tylko
ewidentnych przypadków nielegalnego poboru energii. Opłata pobierana z tego tytułu ma charakter sankcji, która ma pokryć straty
przedsiębiorstwa energetycznego z tytułu stwierdzonego nielegalnego poboru energii elektrycznej. Oświadczył, że domaganie się od
odbiorcy uregulowania opłaty przed wznowieniem dostarczania energii elektrycznej ma na celu pokrycie strat Enion S.A. w bilansie
energii elektrycznej mających wpływ na cenę energii w kolejnych okresach taryfowych.
Jak wynika z akt administracyjnych, w Oddziale Enion S.A. w Częstochowie z dniem 1 grudnia 2004 r. wprowadzona została
,,instrukcja w sprawie postępowania przy wykrywaniu i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz przekroczeń
taryfowych”. Określono w niej szczegółowo przypadki nieprawidłowego pobierania energii elektrycznej oraz sposoby postępowania
w razie ich stwierdzenia. Zgodnie z pkt 12.3 instrukcji decyzja, czy zebrany podczas kontroli materiał dowodowy stanowi podstawę do
uznania stwierdzonego przypadku za nielegalny pobór energii i obciążenia odbiorcy opłatą z tego tytułu podejmował Dyrektor Rejonu.
Natomiast z pkt 12.11 i 12.12 instrukcji wynika, ze dostarczanie energii elektrycznej należało wznowić po zapłaceniu przez odbiorcę
należności za nielegalny pobór energii elektrycznej.
W okresie obowiązywania instrukcji powyższe jej zapisy Enion S.A. stosowała w praktyce. Jak zaznaczył Prezes UOKiK
w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji na 365 przypadków nie budzącego wątpliwości nielegalnego poboru energii elektrycznej
w 256 przypadkach wznowienie dostaw energii Enion S.A. uzależniła od wcześniejszego uiszczenia przez odbiorcę opłaty z tytułu
nielegalnego poboru energii. Z informacji uzyskanych od Enion S.A. wynika również, że w 58 przypadkach wstrzymania dostarczenia
energii ze względu na podejrzenie stosowania przez odbiorcę magnesów neodymowych dostawy wznowiono w 8 przypadkach po
wykonaniu przez odbiorcę zaleceń technicznych i częściowym uiszczeniu opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej,
a w 26 przypadkach po częściowym uiszczeniu przez odbiorcę opłaty określonej w art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego. Organ
antymonopolowy biorąc pod uwagę, że na określonym w sprawie rynku właściwym obejmującym przesyłanie i dystrybucję energii
elektrycznej na obszarze działania Enion S.A. Oddział w Częstochowie powód z uwagi na sieciowy charakter urządzeń służących do
dostarczania energii elektrycznej, jest monopolistą naturalnym i uznając w związku z tym, że skutki działań powoda dotyczyły szerszego
kręgu uczestników rynku i mogą wywoływać na tym rynku niekorzystne zjawiska przeprowadził postępowanie antymonopolowe.
Analizując zarzut stosowania przez Enion S.A. zakazanej praktyki określonej w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…) Prezes UOKiK
zauważył, że brak jest przepisów uprawniających przedsiębiorstwo energetyczne do uzależnienia wznowienia dostaw energii elektrycznej
dla odbiorcy od uprzedniego uiszczenia przez niego opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii co przewidywały postanowienia instrukcji.
Organ antymonopolowy uznał, że zawarty w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…) zapis mówiący o uzależnieniu zawarcia
umowy od spełnienia określonego świadczenia dotyczy również sytuacji, gdy posiadający pozycję dominującą przedsiębiorca
wykorzystuje ją uzależniając kontynuację wykonywania wynikających z umowy stron obowiązków od spełnienia przez kontrahenta
innego świadczenia. Ponadto w ocenie Prezesa UOKiK opłata z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej nie ma rzeczowego
i zwyczajowego związku z przedmiotem umowy sprzedaży energii, ponieważ świadczenie to wykracza poza określony w niej
przedmiot umowy. Na podstawie dokonanych ustaleń Prezes UOKiK uznał, że stosowana przez Enion S.A. praktyka naruszała art. 8
ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…).
Jednocześnie wobec wprowadzenia przez powoda z dniem 16 stycznia 2006 r. nowej ,,instrukcji postępowania przy wykrywaniu
i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej”, która nie uzależniała wznowienia dostawy energii dla odbiorcy od uiszczenia opłaty
z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej Prezes UOKiK stwierdził zaniechanie stosowania przez Enion S.A. zakazanej praktyki.
Analizując zarzuty odwołania należy zdaniem Sądu zaznaczyć, że zarówno zakres określonego przez pozwanego w zaskarżonej
decyzji rynku właściwego w aspekcie przedmiotowym i terytorialnym, jak i fakt zajmowania przez Enion S.A. na tak wyznaczonym
rynku właściwym pozycji dominującej nie jest kwestionowany przez powoda.
Powód nie twierdził również, że nie stosował działań będących przedmiotem oceny w zaskarżonej decyzji. Natomiast twierdzenie
skarżącego o braku właściwości Prezesa UOKiK w sprawach nieuzasadnionego wstrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne
dostarczania energii elektrycznej i nakładania na to przedsiębiorstwo kary pieniężnej z tytułu nieuzasadnionego wstrzymania
dostarczania energii elektrycznej, choć trafne, nie znajduje zdaniem Sądu zastosowania w rozpoznawanej sprawie. Należy bowiem
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podkreślić, że zaskarżona decyzja nie dotyczy rozstrzygnięcia indywidualnego sporu między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej
powstałego na tle łączącej ich umowy sprzedaży energii elektrycznej, lecz oceny powszechnie stosowanej, nie kwestionowanej przez
Enion S.A. praktyki dotyczącej szerokiej grupy odbiorców będących kontrahentami powoda na określonym w sprawie rynku
właściwym. Skoro więc przedmiotem postępowania jest ustalenie, czy w skutek działań dominanta doszło do naruszenia interesu
publicznoprawnego przez naruszenie stosunków konkurencyjnych lub interesów konsumentów, uznać należy, że właściwość Prezesa
UOKiK do występowania w sprawie nie powinna budzić wątpliwości. Oceniając stosowane przez Enion S.A. praktykę w świetle
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy podkreślić, że przepis charakteryzujący zaskarżaną praktykę znajduje
się w rozdziale, który dotyczy szeroko pojętych przejawów nadużywania pozycji dominującej przez podmioty gospodarcze. Nie można
się wobec tego zgodzić z powodem, iż nie naruszył on swym działaniem określonego w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…) zakazu,
ponieważ przepis ten dotyczy jedynie sytuacji istniejących przed zawarciem łączących Enion S.A. z odbiorcami umów. Zdaniem Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów powołany przepis dotyczy przede wszystkim nadużywania przez powoda pozycji dominującej
w stosunkach z nierównomiernie słabszymi od niego rynkowo konkurentami.
Zarzut naruszenia wykładni gramatycznej art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (…) przy wydawaniu zaskarżonej decyzji nie ma więc
znaczenia dla uznania, iż zawarta w decyzji negatywna ocena stosowanej przez Enion S.A. praktyki jest właściwa i zgodna z przepisami
ustawy antymonopolowej.
Trafnie również zauważył pozwany, że opłata z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej jest świadczeniem nie mającym
rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy sprzedaży energii elektrycznej. Nie chodzi tu bowiem o wyegzekwowanie
przez przedsiębiorstwo energetyczne realizacji przez kontrahenta obowiązku zapłaty należności za zakupioną energię lub usługi.
Wynikające z posiadanej przewagi kontraktowej działanie Enion S.A. nastawione było na zmuszenie kontrahenta do uiszczenia opłaty,
którą sam powód w piśmie z dnia 14 września 2005 r. określił jako sankcyjną, mającą na celu pokrycie jego strat z tytułu nielegalnego
poboru energii elektrycznej. Nie jest to więc należność będąca funkcją rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ale opłatą w wysokości
określonej w obowiązującej taryfie powoda.
Brak więc podstaw do uznania za trafny zarzutu skarżącego o istnieniu rzeczowego i zwyczajowego związku pomiędzy pobieraną
opłatą a przedmiotem umowy.
W świetle wyjaśnień złożonych przez Prezesa UOKiK w odpowiedzi na odwołanie i samego uzasadnienia zaskarżonej decyzji
odwołującego się do praktyki stosowanej w okresie od 1 grudnia 2004 r. do 17 czerwca 2005 r., kiedy obowiązywała instrukcja zawarta
na kartach 350-370 akt administracyjnych nie można zgodzić się też z zarzutem powoda, że przy ocenie jego działania Prezes UOKiK
uwzględnił również praktykę stosowaną przez Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. przed datą wydania przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia postanowienia o połączeniu spółek energetycznych (30 czerwca 2004 r.). Przeczą temu również ustalenia
dokonane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu odwoławczym.
Przy ocenie ostatniego podniesionego przez powoda zarzutu odwołania, zdaniem Sądu, należało mieć na uwadze nie tylko przepis
art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie (…) i okoliczności wymienione w decyzji uzasadniające miarkowanie wysokości nałożonej kary,
ale również treść art. 57 Prawa energetycznego. Przepis ten będący podstawą pobierania opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii
elektrycznej określa wyraźnie tryb postępowania uprawnionego przedsiębiorstwa energetycznego, który należy zastosować celem
realizacji uprawnienia ustawowego. Należy podkreślić, iż w żadnym wypadku cytowany lub jakikolwiek inny przepis nie upoważnia
przedsiębiorstwa energetycznego do ułatwiania sobie z pominięciem prawa działań zmierzających do uzyskiwania opłat karnych
określonych w art. 57 Prawa energetycznego. Uznając w tej sytuacji działanie Enion S.A. za przejaw rażącego nadużycia zajmowanej
pozycji dominującej i przewagi kontraktowej w stosunkach z kontrahentami Sąd stwierdził, że przy poziomie osiąganych przez oddział
powoda przychodów kara pieniężna stanowiąca 0,016% tej kwoty nie jest wygórowana.
Z powyższych względów Sąd OKiK nie znajdując podstaw do uwzględnienia odwołania, oddalił je jako bezzasadne.
O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na zasadzie art. 98 i 99 Kpc stosownie do wyniku sporu.
45
WYROK
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie z odwołania Kazimierza A. - Mechanika Samochodowa Wyciągi Narciarskie w Nałęczowie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 14/06)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2007 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwołania Kazimierza A. - Mechanika Samochodowa Wyciągi Narciarskie w Nałęczowie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z udziałem zainteresowanej Małgorzaty P., o ochronę konkurencji, na skutek odwołania
od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 grudnia 2005 r., Nr RLU-46/2005:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Kazimierza A. - Mechanika Samochodowa Wyciągi Narciarskie w Nałęczowie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Wnioskodawca Małgorzata P., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Gregmar” w Wąwolnicy, wniosła o wszczęcie
i przeprowadzenie postępowania antymonopolowego przeciwko Kazimierzowi A. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
„Mechanika Samochodowa Wyciągi Narciarskie” w Nałęczowie. Na uzasadnienie swojego wniosku Małgorzata P. wskazała,
iż Kazimierz A. podejmował działania polegające na ograniczaniu dostępu klientów Małgorzaty P. do prowadzonego przez niego stoku
narciarskiego w Rąblowie, co mogło stanowić praktykę, polegającą na nadużyciu pozycji dominującej, poprzez przeciwdziałanie
ukształtowaniu warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji na rynku lokalnym, tj. praktykę określoną w art. 8 ust 2
pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319), zwanej dalej Ustawą.
W odpowiedzi na postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego Kazimierz A. zaprzeczył, iż kiedykolwiek ograniczał
dostęp do prowadzonego przez siebie stoku narciarskiego klientom Małgorzaty P. Nadto, wskazał, iż samodzielnie ponosi wszelkie
koszty funkcjonowania stoku narciarskiego, a jego propozycje skierowane do Małgorzaty P. dotyczące jej partycypacji w tych kosztach
nie zostały zaakceptowane.
Decyzją z dnia 20 grudnia 2005 r., Nr RLU-46/2005, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał praktykę stosowaną
przez Kazimierza A., polegającą na żądaniu od osób wypożyczających narty w konkurencyjnej firmie opłaty dodatkowej, w kwocie
do 5 do 10 zł, nie pobieranej od innych osób korzystających ze stoku lub wyciągów lub na odmowie tym osobom udostępnienia
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wyciągów lub stoku narciarskiego, za nadużycie pozycji dominującej na rynku lokalnym usług wypoczynkowo-rekreacyjnych
w zakresie odpłatnego udostępniania wyciągu lub stoku narciarskiego zlokalizowanego w Rąblowie. Nadto, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, uznał praktykę stosowaną przez Kazimierza A. za ograniczanie konkurencji na rynku świadczenia usług
wypożyczania sprzętu sportowego poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do rozwoju konkurencji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał Kazimierzowi A. zaniechanie stosowania tych praktyk.
Prezes Urzędu nadał przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz nałożył na Kazimierza A. karę pieniężną
w kwocie 2.367 zł oraz nakazał zapłatę na rzecz Małgorzaty P. kwoty 875 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Prezes Urzędu ustalił, iż Kazimierz A. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ,,Mechanika Samochodowa Wyciągi
Narciarskie” w Nałęczowie, polegającą na odpłatnym świadczeniu usług wypoczynkowo-rekreacyjnych na stoku narciarskim Rąblowie,
wraz z trzema wyciągami, wypożyczalnią sprzętu sportowego, małą gastronomią i parkingiem bezpłatnym dla klientów, którzy wykupią
u niego karnet na korzystanie ze stoku. Wstęp na stok i wyciągi jest płatny i w sezonie zimowym 2004/2005 r. kosztował 10 zł.
Małgorzata P. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwa ,,Gregmar” w Wąwolnicy, polegającą na świadczeniu od sezonu
zimowego 2003/2004 r. usług wypożyczania sprzętu sportowego, małej gastronomii i płatnego parkingu, na działce sąsiadującej
z działki Kazimierza A. w Rąblowie.
Narty z wypożyczalni obydwu przedsiębiorców różnią się marką oraz widocznymi wyraźnymi oznaczeniami.
Istniejący pomiędzy przedsiębiorcami konflikt nasilił się w sezonie 2004/2005 r. Na skutek czego, niektóre osoby wypożyczające
sprzęt narciarski u Małgorzaty P. nie były dopuszczane do korzystania ze stoku narciarskiego lub nakazywano im opuszczenie stoku po
wykorzystaniu karnetu, od niektórych pobierano dodatkową opłatę od 5 do 10 zł ponad kwotę uiszczaną tytułem zakupu karnetu za
korzystanie ze stoku i wyciągów. W zaistniałych okolicznościach część klientów Małgorzaty P. dokonywała zwrotu wypożyczonego
sprzętu, co zmuszało Małgorzatę P. do zwrot pieniędzy za ich wypożyczenie.
Dwukrotnie w sezonie zimowym 2004/2005 r. dochodziło do interwencji policji wzywanej przez Małgorzatę P. w związku
z postępowaniem wobec jej klientów. W trakcie tych interwencji zarówno pracownicy, jak i sam Kazimierz A. potwierdzili fakt
pobierania dodatkowych opłat od klientów Małgorzaty P., oraz utrudniania im korzystania ze stoku, uzasadniając to brakiem
uczestniczenia Małgorzaty P. w ponoszeniu kosztów utrzymywania stoku i wyciągów.
Funkcjonowanie obydwu przedsiębiorstw było również przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w związku ze skargą Małgorzaty P. Kontrola ta nie wskazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w zakresie
postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów.
Prezes Urzędu wskazał, iż w rozpoznawanej sprawie doszło do naruszenia lub zagrożenia interesu publicznego, co zgodnie z art. 1
ust. 1 Ustawy pozwala na stosowanie tej ustawy w tym właśnie przypadku. W szczególności wskazano, iż naruszeniem interesu
publicznego może być działanie, które naruszając interesy jednego z uczestników rynku bezpośrednio narusza również interesy
konsumentów.
W ocenie Prezesa Urzędu, działania Kazimierza A. przeciwdziałają ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub
rozwoju konkurencji na rynku lokalnym, co jest sprzeczne z art. 8 ust. 2 pkt 5 Ustawy. Działaniami wypełniającymi przesłanki wskazane
w ww. przepisie jest pobieranie od osób wypożyczających sprzęt w konkurencyjnej firmie opłat dodatkowych za korzystanie ze stoku
i z wyciągu, a nie pobieranych od osób dysponujących własnym sprzętem lub wypożyczającym go u prowadzącego stok i wyciągi.
Prezes Urzędu zwrócił uwagę, iż działania podejmowane przez Kazimierza A., w świetle zgromadzonego materiału dowodowego,
nie były jednostkowymi czy incydentalnymi, ale miały charakter taktyki gospodarczej, co pozwala uznać je za ,,praktykę”.
Prezes Urzędu ustalił, iż rynkiem właściwym (relewantnym) w sprawie jest rynek świadczenia usług wypoczynkowo-rekreacyjnych
w zakresie odpłatnego udostępniania stoku i wyciągów w Rąblowie, z uwagi na fakt, iż w znaczeniu produktowym jedynie w Rąblowie
na tym obszarze można było uzyskać przedmiotowe usługi. Prezes Urzędu ustalił, iż Kazimierz A., posiada pozycję dominującą na rynku
usług wypoczynkowo-rekreacyjnych w zakresie odpłatnego udostępniania stoku i wyciągów z uwagi na fakt, iż jedynie on funkcjonuje
na takim rynku w Rąblowie. Posiadanie przez Kazimierza A., pozycji dominującej na rynku właściwym pozwala mu jednostronnie na
kształtowanie zasad i warunków świadczenia usług i w takim zakresie działania tego przedsiębiorcy można zakwalifikować jako
nadużycie jego pozycji dominującej.
W ocenie Prezesa Urzędu celem Kazimierza A. było zniechęcenie konsumentów do korzystania z usług konkurencyjnego
przedsiębiorcy na rynku usług wypożyczania sprzętu sportowego. Do osiągnięcia tego celu, wykorzystywana była pozycja dominująca
na rynku właściwym Kazimierza A. poprzez zniechęcanie konsumentów do korzystania z wypożyczalni u konkurencyjnego
przedsiębiorcy, a efektem zwracanie mu nart i zwrot zapłaconych pieniędzy. Zatem zdaniem Prezesa Urzędu praktyka stosowana przez
Kazimierza A. bezpośrednio ingerowała w rynek konkurencyjny i była wymierzona w konkurencję jako taką. W konsekwencji dalsze
stosowanie takich praktyk doprowadzić mogłoby do wyparcia z rynku konkurencyjnego innych przedsiębiorców, co z zasady wpływa
na pozycję konsumenta na takim rynku.
O rygorze natychmiastowej wykonalności Prezes Urzędu orzekł na podstawie art. 90 Ustawy, o karze pieniężnej - na podstawie art. 101
ust. 1 pkt 1 Ustawy, zaś o kosztach postępowania - na podstawie art. 75 w zw. z art. 69 ust. 1 i 3 Ustawy.
Od powyższej decyzji odwołanie wniósł powód Kazimierz A., zaskarżając ją w całości i zarzucając jej naruszenie prawnych
interesów powoda poprzez obciążenie go obowiązkami bez podstawy prawnej, z naruszeniem m.in. art. 1 ust. 1, art. 4 pkt 8 i 9, art. 8
ust. 1 i 2 oraz art. 9 Ustawy. Powód wniósł również o uchylenie lub o zmianę zaskarżonej decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy przez
niestwierdzenie stosowania praktyki ograniczanej konkurencję. Nadto, powód wniósł o łączne rozpoznanie przedmiotowego
odwołania i jego odwołania od postanowienia w sprawie kosztów postępowania przed Prezesem Urzędu oraz o zasądzenie na jego
rzecz kosztów postępowania. Dodatkowo powód wniósł o dopuszczenie dowodu z zeznań szeregu świadków oraz przesłuchania
powoda w charakterze strony na okoliczność, iż ani powód ani jego pracownicy nie ograniczali dostępu do stoku ani nie pobierali opłat
dodatkowych poza opłatą za karnet od osób wypożyczających sprzęt w konkurencyjnej firmie.
Uzasadniając szczegółowo zarzuty odwołania powód argumentował, iż Prezes Urzędu oparł decyzję na ustaleniach faktycznych
nieodpowiadających stanowi rzeczy w oparciu o dowolną ocenę dowodów. Powód wskazał, iż bez przyczyny odmówiono wiary niemal
wszystkim korzystnym dla niego dowodom na rzecz dania wiary dowodom korzystnym dla Małgorzaty P. Zdaniem powoda prawidłowa
ocena dowodów doprowadzić musi do konkluzji, iż przypisywane powodowi praktyki w ogóle nie miały miejsca.
Powód wskazuje również, iż Prezes Urzędu naruszył dyspozycje art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez
ich błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, iż nadużycie pozycji dominującej na rynku właściwym może polegać na przeciwdziałaniu
ukształtowaniu się warunków do powstania bądź rozwoju konkurencji na rynku innym niż właściwym. W szczególności powód
zarzuca, iż w toku postępowania przed Prezesem Urzędu, nie dokonano oceny rynku świadczenia usług wypożyczania sprzętu
narciarskiego w Rąblowie i jego okolicy (Kazimierzu, Puławach, Lublinie i Nałęczowie) oraz pozycji, jaką posiada powód na tym rynku
oraz zakresu konkurencji na tym rynku. Dalej powód wskazał, iż to na Prezesie Urzędu spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności
uzasadniających zapadłe rozstrzygniecie w zaskarżonej decyzji oraz wskazanie naruszenia interesu publicznego w kontekście art. 1 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Powód wskazuje, iż przedstawione wyżej kwestie nie zostały w postępowaniu
administracyjnym udowodnione, a wedle jego wiedzy w okolicy konkurencja na rynku usług wypożyczania sprzętu narciarskiego rozwija
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się prawidłowo. Zdaniem powoda w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 5 tej
ustawy, stosowanie praktyk niedozwolonych przy wykorzystaniu pozycji dominującej na rynku musi dotyczyć tego właśnie rynku.
Dodatkowo powód wskazał, iż postępowanie administracyjne dotyczyło tylko działań na rynku wypoczynkowo-rekreacyjnym i swym
zakresem nie powinno obejmowało działań rynku usług wypożyczania sprzętu sportowego.
Pozwany Prezes Urzędu w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie na rzecz pozwanego od powoda
kosztów postępowania. Zdaniem pozwanego wszystkie zarzuty podniesione przez powoda są nieuzasadnione i nieudowodnione.
Pozwany wskazując stosowne przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów określił, na jakiej podstawie prawnej wydał
zaskarżoną decyzję. Zdaniem pozwanego działania powoda naruszały interes publiczny z uwagi na ich wpływ w pierwszej kolejności na
kształtowanie się konkurencji na rynku, a w konsekwencji przy jej braku na pozycję konsumenta zmuszonego do korzystania z usług
jednego tylko przedsiębiorcy. Dalej pozwany argumentował, iż choć stwierdzone przez niego praktyki stosowane były przez powoda na
rynku właściwym, to ich skutek odnosił się bezpośrednio do rynku konkurencyjnego wypożyczania sprzętu sportowego i nie musi się
ujawniać na rynku na którym przedsiębiorca posiada pozycję dominującą. Odnośnie zarzutu naruszenia zasady swobodnej oceny
dowodów na rzecz dowodnej oceny dowodów, pozwany wskazał, iż w toku postępowania przesłuchano wszystkich
zawnioskowanych przez powoda świadków, a szczegółowej analizy zebranego materiału dowodowego w aspekcie jej oceny dokonał
w uzasadnieniu swojej decyzji.
Odpowiedź na odwołanie wniosła również uczestnik postępowania Małgorzata P., wnosząc o oddalenie przedmiotowego
odwołania. Zdaniem uczestnika postępowania, postępowanie dowodowe i ustalenia stanu faktycznego poczynione przez pozwanego
zostały dokonane w sposób rzetelny i prawidłowy. W szczególności zostali przesłuchani wszyscy wskazani przez powoda świadkowie.
Nadto, zdaniem uczestnika rynek właściwy i rynek konkurencyjny wypożyczania sprzętu narciarskiego pozostają ze sobą w głębokim
związku, co powoduje, iż działania powoda na rynku właściwym wpływają na rynek konkurencyjny.
Pismem z dnia 29 czerwca 2007 r. złożonym na rozprawie powód złożył wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań kolejnych
sześciu świadków.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zgodnie z art. 131 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
(Dz. U. Nr 50, poz. 331) zastosowanie będą miały przepisy Ustawy z 2000 r. z uwagi na fakt, iż postępowanie w niniejszej sprawie
zostało wszczęte przed 21 kwietnia 2007 r.
W ocenie Sądu Okręgowego powód nie przedstawił argumentacji uzasadniającej jego zarzuty w stosunku do zaskarżonej decyzji.
Na wstępie należy odnieść się do zarzutu formalnego, zgłoszonego przez powoda jedynie w treści uzasadnienia odwołania,
w zakresie naruszenia przez pozwanego przy wydawaniu decyzji zasady swobodnej oceny dowodów. Sąd Okręgowy podziela
utrwaloną w doktrynie i orzecznictwie praktykę, zgodnie z którą do naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów mogłoby dojść tylko
wówczas, gdyby skarżący wykazał uchybienie podstawowym regułom służącym ocenie wiarygodności i mocy poszczególnych
dowodów, tj. regułom logicznego myślenia, zasadzie doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów. Skarżący w swym
odwołaniu nie wskazał żadnych argumentów wskazujących na logiczne uchybienia pozwanego przy ustaleniach stanu faktycznego.
Pozwany nie wskazał również na jakiekolwiek sprzeczności wynikające z tak ustalonego stanu faktycznego. Argumentami takimi nie
mogą być natomiast zastrzeżenia formułowane jedynie na zasadzie takiej, iż dano wiarę dowodom przedstawionym przez stronę
przeciwną przy jednoczesnym odmówieniu tej wiary dowodom wskazanym przez skarżącego. W ocenie Sadu Okręgowego,
argumenty takie są jedynie polemiką z rozstrzygnięciem, a nie rzeczowym wskazaniem konkretnych zarzutów. Nadto, powód w swym
odwołaniu nie uzasadnił, dlaczego w jego ocenie taka ocena wiarygodności dowodów przez pozwanego jest błędna. Dodatkowo Sąd
Okręgowy stoi na stanowisku, iż dla ostania się zarzutu dowolnej oceny dowodów, niezbędne jest wskazanie przez skarżącego, iż
w postępowaniu przed Prezesem Urzędu ustalenie stanu faktycznego nastąpiło na podstawie niekompletnego postępowania dowodowego.
Zwrócić uwagę należy, iż w toku postępowania przed Prezesem Urzędu powód nie wskazywał na niekompletność materiału dowodowego,
a w odwołaniu powód wskazał jedynie błędną jego ocenę uzasadniając to swoim odmiennym stanowiskiem w tym zakresie.
W dalszej części omówienia wymagają merytoryczne zarzuty powoda.
Odnośnie zarzutu wydania decyzji i obciążenia powoda bez podstawy prawnej, Sąd Okręgowy podziela stanowisko pozwanego
wyrażone w odpowiedzi na odwołanie, wskazujące, iż powód w żaden sposób nie uzasadnił omawianego zarzutu. Jednakże zarzut ten jest
niezasadny również z innych przyczyn. W zaskarżonej decyzji zarówno przy nałożeniu na powoda zakazu stosowania praktyk
niedozwolonych, jak i przy nałożeniu na powoda kary pieniężnej pozwany wskazał stosowne przepisy prawa mające zastosowanie w tego
typu sytuacjach i zdaniem Sądu Okręgowego ustalony przez pozwanego stan faktyczny wypełnia przesłanki zastosowania tych przepisów.
Kolejny zarzut powoda dotyczy nieudowodnienia przez pozwanego naruszenia interesu publicznoprawnego, co powoduje
niewypełnienie normy art. 1 ust. 1 Ustawy. W ocenie Sadu Okręgowego, wyprowadzony na podstawie ustaleń stanu faktycznego
przez pozwanego wywód w zakresie skutków działań powoda zarówno dla innych przedsiębiorców, jak i w konsekwencji dla
konsumentów jest spójny i logicznie uzasadniony. W przypadku zaś, gdy skutki działań powoda mogły wpłynąć, a zgodnie z ustaleniami
stanu faktycznego wpływały, na pozycje innych przedsiębiorców, w szczególności konsumentów, bezsprzecznym jest, iż naruszają
one interes publiczny i stanowią podstawę do zastosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Sąd Okręgowy podziela również stanowisko pozwanego w zakresie możliwości nadużycia pozycji dominującej na rynku
właściwym, którego skutki powstają na rynku konkurencyjnym. Wbrew twierdzeniom powoda Ustawa (art. 8) kategorycznie nie
wskazuje, iż skutek nadużycia pozycji dominującej musi nastąpić na tym właśnie rynku. Wprost przeciwnie, zgodnie z tym przepisem
zabronione jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku, gdy tego skutkiem jest przeciwdziałanie ukształtowaniu się bądź rozwojowi
konkurencji co do zasady. W panujących realiach rynkowo-gospodarczych ograniczenie nadużywania pozycji dominującej tylko do
rynku, na którym posiada się taką pozycję byłoby nieuzasadnione w szczególności z uwagi na cel ochronny ustawy wskazany w jej art. 1,
tj. z uwagi na interes publiczny. W przedmiotowej sprawie, w związku z ustalonym stanem faktycznym nie powinno budzić
wątpliwości, iż negatywne oddziaływanie powoda na rynek konkurencyjny jest możliwy jedynie dlatego, iż posiada on pozycję
dominującą na rynku właściwym. Stanowisko takie jest jednoznacznie dominującym poglądem w orzecznictwie antymonopolowym,
czego wyrazem może być np. wyrok SOKiK z dnia 8 listopada 2004 r., sygn. akt XVII Ama 81/03, publ. Wokanda 2005/10/54, zgodnie
z którym działanie polegające na nadużyciu posiadanej pozycji dominującej na rynku działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów (rynek właściwy) poprzez przeciwdziałanie ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju
konkurencji na powiązanym rynku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (rynek konkurencyjny), narusza
zakaz zawarty w art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy. W tym też zakresie Sąd Okręgowy nie podziela zarzutów formułowanych przez powoda
dotyczących naruszenia wskazanych przez niego przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Z powyższych względów na podstawie art. 47931a §1 Kpc należało orzec jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 108 §1 Kpc, 98 §1 i 2 Kpc w zw. z §14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 wrzesień 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa
kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).
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WYROK
z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt. XVII Ama 64/06)
Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2007 r.
w Warszawie sprawy z odwołania Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zainteresowani: Stowarzyszenie - Klub Doradców Podatkowych w Warszawie, Śląskie Stowarzyszenie
Doradców Podatkowych w Jastrzębiu Zdroju, Stowarzyszenie Doradców Podatkowych i Rachunkowych we Wrocławiu,
Wielkopolskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Poznaniu, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych
w Szczecinie, Stowarzyszenie Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych w Warszawie, o ochronę konkurencji, na skutek
odwołania Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 7 czerwca 2006 r., Nr RKT-31/2006:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 720 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 7 czerwca 2006 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania
antymonopolowego wszczętego z urzędu przeciwko Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych w Katowicach, Śląskiemu
Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych w Jastrzębiu Zdroju, Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych i Rachunkowych we
Wrocławiu, Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych w Poznaniu (aktualnie Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu
Podatkowemu w Poznaniu), Stowarzyszeniu - Klub Doradców Podatkowych w Warszawie, Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu
Doradców Podatkowych w Szczecinie i Stowarzyszeniu Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych w Warszawie, uznał
za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.), zawarcie przez ww. związki przedsiębiorców porozumienia ograniczającego
konkurencję na krajowym rynku usług doradztwa podatkowego polegającego na bezpośrednim lub pośrednim ustaleniu cen poprzez
publikowanie w czasopiśmie „Forum Doradców Podatkowych” cenników usług doradztwa podatkowego i nakazał zaniechania jej
stosowania. Prezes UOKiK nałożył na ww. związki przedsiębiorców kary pieniężne, w tym na Stowarzyszenie Doradców Podatkowych
w Katowicach karę pieniężną w wysokości 3.380 zł, oraz obciążył go kosztami postępowania - kwotą 99 zł.
Ww. decyzję Prezes UOKiK oparł na następujących ustaleniach i ocenach.
Prezes UOKiK ustalił, iż w czasopiśmie ,,Forum Doradców Podatkowych” został dwukrotnie opublikowany cennik usług
doradztwa podatkowego, w styczniu 2002 r. i w styczniu 2003 r. Prezes UOKiK ustalił, że cenniki zostały opublikowane w formie
wkładek formatu A4 do czasopisma (cennik z 2002 r. - 2 strony; cennik z 2003 r. - 4 strony). Cennik z 2002 r. nosił tytuł „Proponowany
cennik usług 2002 kancelarii doradcy podatkowego” i wskazywał cenę lub przedział cen dla poszczególnych rodzajów czynności
doradztwa podatkowego, przy czym większość pozycji zawierała wskazanie „od” (np. od 1000 zł). Na odwrocie cennika wydrukowana
była uchwała Nr 9/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie zasad etyki
zawodowej Doradcy Podatkowego. W cenniku z 2003 r., podobnie jak w przypadku cennika z 2002 r., pogrupowano poszczególne
usługi oraz ich ceny, przy czym przy każdej z cen umieszczono wskazanie „od”. Na pierwszej stronie cennika wyjaśniono, iż „podane
ceny za poszczególne usługi nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego, bowiem nie jest naszym zamiarem narzucanie
w jakiejkolwiek formie progów cenowych, które powinni oni stosować w swoich kancelariach. Ma on pełnić raczej rolę informacyjną
dotyczącą możliwego zakresu świadczonych usług oraz relacji i cenowych występujących między poszczególnymi czynnościami.
Uważny czytelnik powinien zauważyć w nim również aktualne tendencje wartościujące pracę doradcy”.
Czasopismo ,,Forum Doradców Podatkowych” jest miesięcznikiem o nakładzie od 1500 do 3000 egzemplarzy. Wydawcą
czasopisma jest Jacek Cz., prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie wpisu nr 9577 (H) do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. W przygotowywaniu miesięcznika ,,Forum Doradców Podatkowych”
biorą również udział Rada Programowa oraz Rada Konsultacyjna.
Prezes UOKiK ustalił, że członkami Rady Konsultacyjnej czasopisma byli przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających doradców
podatkowych. Informacja o tym, kto jest członkiem Rady Konsultacyjnej i jakie reprezentuje stowarzyszenie zawarta została w treści
czasopisma „Forum Doradców Podatkowych”. Na stronie 3 czasopisma obok wskazania członków Rady Programowej i adresu
redakcji zamieszczono informację o Radzie Konsultacyjnej w następującym układzie - stowarzyszenia, imiona i nazwiska osób
reprezentujących stowarzyszenie, numer telefonu.
Prezes UOKiK ustalił, iż członkowie Rady Konsultacyjnej czasopisma byli powoływani w jej skład na podstawie aktów mianowania
o następującym brzmieniu: „Rada Programowa i Zespół Redakcyjny Forum Doradców Podatkowych z dniem [...] pragnie powitać [odpowiednia
nazwa stowarzyszenia doradców podatkowych] reprezentowane przez [imiona i nazwiska osób] jako członka Rady Konsultacyjnej, który
wspólnie z członkami Redakcji przyczyniać się będzie do kreowania treści miesięcznika służącego integracji środowiska doradców
podatkowych, tworzącego standardy zawodu, dbającego o wysoki poziom świadczonych przez doradców podatkowych usług”.
Prezes UOKiK ustalił na podstawie oświadczenia wydawcy czasopisma „Forum Doradców Podatkowych”, iż sposób opracowania
cennika polegał na uzyskaniu od członków Rady Konsultacyjnej informacji o stosowanych przez nich cennikach (cennik opublikowany
w numerze z 2002 r.) oraz w oparciu o korekty do cennika z 2002 r. nanoszone drogą elektroniczną przez korespondentów czasopisma
(cennik opublikowany w numerze z 2003 r.). Zdaniem wydawcy czasopisma celem sporządzenia i opublikowania cennika było
spopularyzowanie obowiązku posiadania przez doradcę podatkowego cennika usług i umieszczania go w widocznym miejscu w siedzibie
prowadzenia działalności. Prezes UOKiK powołał twierdzenia wydawcy czasopisma, iż chociaż sporządzenie cennika było jego
inicjatywą, to jego prace na rzecz środowiska doradców podatkowych wspierały Rada Programowa i Rada Konsultacyjna tego
czasopisma. Prezes UOKiK ustalił, iż na posiedzeniach Rady Konsultacyjnej omawiane były sprawy cenników obowiązujących
w kancelariach doradców podatkowych i dochodziło do wymiany informacji odnośnie cen stosowanych w takich kancelariach.
W wyniku spotkań członków Rady Konsultacyjnej doszło do ustalenia proponowanych cenników usług doradztwa podatkowego
i dwukrotnego podania ich do publicznej wiadomości w czasopiśmie „Forum Doradców Podatkowych”.
Prezes UOKiK ustalił, że w przedmiotowej sprawie rynkiem właściwym w aspekcie produktowym są usługi doradztwa
podatkowego, które zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 ze zm.)
obejmują: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
oraz udzielanie im pomocy w zakresie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych.
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Za rynek właściwy w ujęciu geograficznym Prezes UOKiK uznał w niniejszej sprawie obszar całego kraju, uzasadniając to tym, iż
uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego są osoby fizyczne wpisane na listę doradców
podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
Prezes UOKiK ustalił, iż doradcy podatkowi - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu
czynności doradztwa podatkowego są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Tym samym stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego,
takie jak Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach, są związkami przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy.
Prezes UOKiK ocenił, że poszczególne stowarzyszenia za pośrednictwem ich przedstawicieli uczestniczących w Radzie
Konsultacyjnej czasopisma „Forum Doradców Podatkowych”, porozumiały się poprzez dokonane uzgodnienia co do wysokości cen,
które ich zdaniem powinny być stosowane przez doradców podatkowych, w szczególności jako ceny minimalne za usługi doradztwa
podatkowego. Prezes UOKiK uznał, iż dwukrotne opublikowanie w czasopiśmie „Forum Doradców Podatkowych” cenników usług za
doradztwo podatkowe wywiera wpływ na cały rynek usług doradztwa podatkowego na terenie kraju, sztucznie zmieniając stosunki
rynkowe, a co za tym idzie narusza interes publicznoprawny.
Powołując się na orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz, że do
uznania porozumienia za naruszające zakaz określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wystarczające jest wykazanie, ze strony porozumienia
stawiają sobie za cel ograniczenie konkurencji i nie ma znaczenia czy cel ten został osiągnięty, Prezes UOKiK ocenił, że
w przedmiotowej sprawie jest niewątpliwe, że celem porozumienia zawartego przez stowarzyszenia doradców podatkowych, w tym
Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach, było ograniczenie konkurencji na rynku. Stowarzyszenia, działając poprzez
swoich przedstawicieli w Radzie Konsultacyjnej, przekazały informację o stosowanych przez siebie cenach w celu ich ogłoszenia
i skoordynowania. Ogłoszenie pierwszego cennika z 2002 r. z zamieszoną na drugiej stronie uchwałą Krajowego Zjazdu Doradców
Podatkowych mogło sugerować czytelnikom, że opublikowany cennik ma jakiś związek z przedmiotową uchwałą. Prezes UOKiK
przyjął, iż z jednej strony publikacja cennika mogła skłonić doradców podatkowych do dostosowania się do takiego cennika w szczególności
poprzez podwyższenie minimalnych cen za usługi. Z drugiej strony natomiast prezentacja cennika klientowi mogłaby skłonić go do
odstąpienia od negocjowania cen w zakresie odbiegającym od przedstawionego w cenniku.
W ocenie Prezesa UOKiK celem działania stowarzyszeń było ograniczenie konkurencji w zakresie stosowanych cen poprzez
wzajemne ustalenie poziomu cen uznawanych za minimalne, a także naruszenie „w inny sposób” konkurencji na rynku właściwym,
tj. uczynienie powszechnie wiadomymi informacji, które zasadniczo są dostępne jedynie w poszczególnych kancelariach doradców
podatkowych (w formie cenników indywidualnych). Brak informacji co do cen uznawanych za minimalne sprawia, iż pozycja klienta
i przedsiębiorcy - doradcy podatkowego są co do zasady równoprawne. W sytuacji, gdy powszechna jest informacja co do wysokości
cen minimalnych stosowanych przez pozostałych doradców podatkowych, w znaczącym stopniu maleje prawdopodobieństwo
wynegocjowania przez klienta ceny niższej niż uznawana za minimalną. Tym samym pozycja klienta ulega znacznemu pogorszeniu.
Ponadto, Prezes UOKiK przyjął, iż nawet ustalenie ceny rekomendowanej ogranicza konkurencję, gdyż pozwala wszystkim
uczestnikom rynku przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem jaka będzie polityka cenowa ich konkurentów. Pozwala to na
stwierdzenie, że wystąpiły skutki stosowania praktyki ograniczającej konkurencję i nie jest konieczne wykazywanie dalej idących
skutków w postaci podejmowania działań w celu wymuszenia na innych uczestnikach rynku stosowania się do treści porozumienia.
Odnosząc się do twierdzeń Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach, iż osoby będące członkami Rady Konsultacyjnej
nie reprezentowały stowarzyszenia i osoby te prezentowały wyłącznie własne poglądy i z własnej inicjatywy uczestniczyli w dyskusji
na temat cennika, Prezes UOKiK uznał, iż powyższe twierdzenia nie znajdują potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym.
Już same akty mianowania członków Rady Konsultacyjnej wskazywały, iż dane osoby zostawały członkami Rady Konsultacyjnej jako
reprezentanci określonych stowarzyszeń. Po drugie, na stronie 3 czasopisma „Forum Doradców Podatkowych” prezentowano
informacje o członkach Rady Konsultacyjnej podając nazwę stowarzyszenia, imiona i nazwiska osób reprezentujących stowarzyszenie
i numer telefonu. Co więcej, członkami Rady Konsultacyjnej były osoby zasiadające we władzach stowarzyszeń (przewodnicząca
zarządu Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach), a więc mające rzeczywisty wpływ na ich działanie.
Prezes UOKiK wymierzając karę pieniężną na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy wziął pod uwagę, iż celem przedmiotowego
porozumienia było ograniczenie konkurencji na całym rynku doradztwa podatkowego. Opublikowanie cenników umożliwiło wszystkim
uczestnikom rynku doradztwa podatkowego przewidzenie z dużym prawdopodobieństwem, jaka będzie polityka cenowa ich
konkurentów. Prezes UOKiK ocenił rozpatrywane porozumienie jako poważne naruszenie zasad konkurencji i w związku z tym nałożył
na Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach karę pieniężną w wysokości 3.380 zł, co stanowi około 25% kary
maksymalnej. Prezes UOKiK przy wymierzaniu kary pieniężnej uwzględnił, iż celem przedmiotowego porozumienia nie było
przysporzenie korzyści bezpośrednio jego uczestnikom - stowarzyszeniom, a strony postępowania, w tym Stowarzyszenie Doradców
Podatkowych w Katowicach, nie naruszyły wcześniej przepisów ustawy.
W odwołaniu od decyzji Prezesa UOKiK z 7 czerwca 2006 r. Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach wniosło
o jej uchylenie w całości. Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach w odwołaniu podniosło następujące zarzuty:
- naruszenie prawa materialnego, tj. art. 81 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską poprzez uznanie, ze
wyodrębnienie zakresu świadczonych przez doradców podatkowych usług nie ma na celu polepszenia dystrybucji produktu
i zwiększenia konkurencyjności na rynku usług doradztwa podatkowego,
- naruszenie prawa materialnego, tj. art. 38 Kc, poprzez uznanie, ze każde działanie członka organu osoby prawnej jest
działaniem tej osoby prawnej,
- naruszenie prawa proceduralnego, tj. art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 7 Kpa, poprzez
niepodjęcie przez Prezesa UOKiK wszelkich możliwych kroków w celu ustalenia zaistnienia faktu zawarcia przez skarżącego
porozumienia cenowego w zakresie usług doradztwa podatkowego oraz ustalenia ewentualnego wpływu publikacji
rzekomego cennika usług doradztwa podatkowego na ceny stosowane przez doradców podatkowych,
- sprzeczność istotnych ustaleń Prezesa UOKiK z prawdą obiektywną, poprzez uznanie, że skarżący był stroną porozumienia
ustalającego ceny usług doradztwa podatkowego, co miało na celu ograniczenie konkurencji,
- sprzeczność istotnych ustaleń Prezesa UOKiK z prawdą obiektywną, poprzez uznanie, że członkowie powoda działali
w ramach Rady Konsultacyjnej pisma „Forum Doradców Podatkowych”, jako przedstawiciele skarżącego,
- sprzeczność istotnych ustaleń Prezesa UOKiK z prawdą obiektywną, poprzez uznanie, że doszło do zawarcia przez skarżącego
porozumienia cenowego w zakresie usług doradztwa podatkowego.
Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach wniosło ponadto o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka Jacka Cz.
i Apoloniusza K. na okoliczność, że podczas spotkań Rady Konsultacyjnej nie dochodziło do żadnych rozmów na temat kształtowania
cen usług doradztwa podatkowego.
Pozwany w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania.
Sąd Okręgowy uznał stan faktyczny ustalony w zaskarżonej decyzji za prawidłowy, znajdujący potwierdzenie w materiale
dowodowym zebranym w toku postępowania administracyjnego i przyjął go za własny.
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Sąd uzupełnił stan faktyczny przez ustalenie na podstawie wyjaśnień złożonych przez Prezesa Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia
Doradców Podatkowych w Jastrzębiu Zdroju członka Rady Konsultacyjnej o treści: „na posiedzeniach Rady Konsultacyjnej czasopisma
„Forum Doradców Podatkowych” opracowywanie cenników polegało na tym, że dyskutowaliśmy nad nimi”, „przesłanką do
opracowania cennika przez Forum było przedstawienie cen minimalnych”, „sprawa cen była omawiana w ramach spotkań Rady
Konsultacyjnej i chyba członkowie Rady się wypowiadali na ten temat”, że na posiedzeniach Rady Konsultacyjnej czasopisma „Forum
Doradców Podatkowych” były opracowane cenniki na usługi doradztwa podatkowego, były ustalone ceny minimalne na usługi
doradztwa podatkowego przez przedstawicieli stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach, następnie
cenniki te zostały opublikowane i cenniki określały wysokość cen minimalnych na te usługi.
Sąd ustalił, ze powód nie kwestionował okoliczności, że osoby będące członkami Rady Konsultacyjnej czasopisma „Forum
Doradców Podatkowych” prowadziły dyskusje na temat cennika usług doradztwa podatkowego.
Postanowieniem z dnia 12 lipca 2007 r. Sąd oddalił zgłoszony w odwołaniu wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań
świadków Jacka Cz. i Apoloniusza K. na okoliczność, że podczas spotkań Rady Konsultacyjnej nie dochodziło do żadnych rozmów na
temat kształtowania cen usług doradztwa podatkowego. Sąd przyjął, że ww. oko1iczności, na które miałby zostać przeprowadzony
dowód zostały wyjaśnione.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje.
Odwołanie nie jest zasadne.
Z uwagi na zakazany charakter porozumień monopolistycznych i ich cechę poufności ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
dla eliminowania tych szczególnie niekorzystnych dla rozwoju konkurencji zachowań rynkowych, stworzyła bardzo liberalne kryteria
dla uznania faktu zawarcia porozumienia monopolistycznego. Stosownie do art. 4 pkt 4 ustawy o konkurencji i konsumentów przez
porozumienie monopolistyczne należy rozumieć m.in. podjęcie w jakiejkolwiek formie uzgodnienia, umowy, uchwały lub inne akty
dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związków. Porozumienie monopolistyczne cechuje współdziałanie przedsiębiorców dla realizacji
określonego celu zakazanego ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów wymierzonego przeciwko innym uczestnikom rynku.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów stwarzając bardzo liberalne wymagania formalne dla uznania, że doszło do
zawiązania zakazanego porozumienia wymaga złożenia przez uczestników rynku (w dowolnej formie) oświadczenia woli o treści
sprzecznej z prawem co do uzgodnionego zachowania na rynku. Fakt złożenia takiego oświadczenia woli, jako istotna przesłanka dla
zawiązania porozumienia monopolistycznego, musi być udowodniony.
W okolicznościach niniejszej sprawy nie istnieje bezpośredni dowód świadczący o zawiązaniu przez stowarzyszenia porozumienia
monopolistycznego polegającego na ustalaniu cen minimalnych w opublikowanych cennikach usług podatkowych. Ustalenie zatem, czy
istotnie takie porozumienie zostało zawarte może być dokonane na podstawie reguł wskazanych w art. 231 Kpc. W myśl tego przepisu Sąd
może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych
faktów (domniemanie faktyczne). Za takie istotne okoliczności w sprawie - ustalone w toku postępowania i wskazujące na zwarcie
porozumienia, Sąd uznał treść aktów mianowania członków poszczególnych stowarzyszeń w tym Stowarzyszenia Doradców Podatkowych
w Katowicach na członków Rady Konsultacyjnej czasopisma „Forum Doradców Podatkowych”, ogłoszenie w tym czasopiśmie danych
członkówRadykonsultacyjnej(nastronie3)jakoprzedstawicieliposzczególnych stowarzyszeń, uczestnictwo doradców podatkowych - członków
poszczególnych stowarzyszeń (w tym Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach) w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej
czasopisma „Forum Doradców Podatkowych” i przedstawianie stanowiska i informacji odnośnie cen stosowanych w poszczególnych
kancelariach usług doradztwa podatkowego - w szczególności cen minimalnych na te usługi, a także dwukrotne opublikowanie w czasopiśmie
„Forum Doradców Podatkowych” cennika usług doradztwa podatkowego określającego wysokość cen minimalnych na te usługi.
Te przytoczone wyżej okoliczności sprawy dają podstawę do przyjęcia, że przedstawiciele stowarzyszeń na posiedzeniach Rady
Konsultacyjnej czasopisma „Forum Doradców Podatkowych” porozumieli się w przedmiocie określenia wysokości cen minimalnych na usługi
doradztwa podatkowego i te ustalenie zawarte w cenniku opublikowano dwukrotnie w czasopiśmie „Forum Doradców Podatkowych”.
W ocenie Sądu cel opublikowania w specjalistycznym czasopiśmie dla doradców podatkowych w kraju cennika zawierającego
wysokość cen minimalnych na usługi doradztwa podatkowego był oczywisty, tj. wskazanie cen minimalnych na te usługi dla
wszystkich doradców podatkowych. Oceny tej nie podważa w żadnym zakresie twierdzenie wydawcy czasopisma, że opublikowanie
cennika zmierzało do popularyzacji obowiązku posiadania cennika przez doradców podatkowych w swoich kancelariach, albowiem
w tym wypadku wystarczało ogłoszenie w czasopiśmie o obowiązku wywieszania cennika w poszczególnych kancelariach
podatkowych, a nie ogłaszanie cennika za te usługi.
W niniejszej sprawie doradcy podatkowi - członkowie Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach stawali się członkami
Rady Konsultacyjnej czasopisma specjalistycznego doradców podatkowych na podstawie formalnego aktu mianowania, zdaniem
Sądu jako przedstawiciele konkretnego stowarzyszenia. Ustalenie to potwierdza treść ogłoszenia zamieszczonego w czasopiśmie
„Forum Doradców Podatkowych”. Na stronie 3 czasopisma obok członków Rady Programowej zawarte było ogłoszenie o członkach
Rady Konsultacyjnej czasopisma. W ogłoszeniu tym podano nazwę stowarzyszenia i następnie nazwiska osób z tego stowarzyszenia
wchodzących w skład Rady Konsultacyjnej tego czasopisma w odniesieniu do każdego stowarzyszenia, w tym również w odniesieniu
do Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach. Stowarzyszenie to wiedziało zatem i nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń,
a zatem godziło się na to, że te osoby wymienione w ogłoszeniu będą jego przedstawicielami w Radzie Konsultacyjnej tego czasopisma.
Zdaniem Sądu za porozumienia antykonkurencyjne uznaje się nie tylko formalne umowy zawarte przez przedsiębiorców lub ich
związki, ale także wszelkie uzgodnienia dokonane przez przedsiębiorców lub ich związki, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Jeśli wiec porozumienia mogą mieć również charakter
nieformalny, nie jest konieczne ustalenie, czy zostały zawarte przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
Mając na względzie powyższe oceny Sąd przyjął, że opublikowane w następstwie porozumienia zawartego przez przedstawicieli
stowarzyszeń (w tym przedstawiciela Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach) w Radzie Konsultacyjnej czasopisma
„Forum Doradców Podatkowych” w tym czasopiśmie cennika określającego wysokości cen minimalnych na usługi doradztwa
podatkowego, stanowiło m.in. naruszenie podstawowej zasady równości stron stosunku zobowiązaniowego i wobec tego zasadnie
Prezes UOKiK uznał to działanie za praktykę ograniczającą, konkurencję (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Z tych względów na podstawie art. 47931a §1 Kpc oddalono odwołanie.
O kosztach postanowiono na podstawie art. 98 Kpc.
47
Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
doręczonych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2007 r.
1.
2.

Wyrok z dnia 15.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 56/06) w sprawie z odwołania Dariusza W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 83/06) w sprawie z odwołania Jacka P. Garden Service w Świdniku przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Wyrok z dnia 17.05.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 32/06) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji
Samochodowej w Słupsku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 4.06.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 101/06) w sprawie z odwołania ENION S.A. w Krakowie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 44 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 6.06.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 119/06) w sprawie z odwołania Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27.06.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 108/06) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego S.A. w Częstochowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27.06.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 110/06) w sprawie z odwołania Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
w Ustroniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.06.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 14/06) w sprawie z odwołania Kazimierza A. - Mechanika Samochodowa Wyciągi
Narciarskie w Nałęczowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 45 w niniejszym
numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 6.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 127/06) w sprawie z odwołania Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 72/06) w sprawie z odwołania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Myszkowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 64/06) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Doradców Podatkowych
w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 46 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 12.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 65/06) w sprawie z odwołania Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego
w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 66/06) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Klubu Doradców Podatkowych
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 70/06) w sprawie z odwołania Gminy Baranów przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 9/07) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Poddębicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 25/07) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 26.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 123/06) w sprawie z odwołania Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 1.08.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 75/05) w sprawie z odwołania PRU Filmoteka Sp. z o.o. w Zabierzowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 1.08.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 95/06) w sprawie z odwołania Pol-Mot Warfama S.A. w Dobrym Mieście przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 2.08.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 100/06) w sprawie z odwołania Gminy Myślibórz przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.08.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 33/06) w sprawie z odwołania FOTA Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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WYROK
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 1222/06)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2007 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z udziałem zainteresowanego „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie o ochronę konkurencji, na skutek apelacji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
21 sierpnia 2006 r., sygn. akt XVII Ama 31/05:
I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten sposób, że oddala odwołanie; w punkcie 2 w ten sposób, że zasądza od
Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł tytułem
zwrotu kosztów procesu,
II. zasądza od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 270 zł
tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym,
III. nakazuje pobrać od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego w Warszawie)
kwotę 1.000 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr DOK-140/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. pozwany - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu
postępowania wszczętego na wniosek zainteresowanego - Netia S.A. w Warszawie, uznał działanie powoda - Telekomunikacji Polskiej S.A.
w Warszawie za:
1. praktykę ograniczającą konkurencję, o której mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, polegające na stwarzaniu abonentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw, poprzez utrudnianie
wykonania zlecenia preselekcji w wyniku uzależnienia jego wykonania od dostarczenia przez abonenta kopii umowy zawartej z operatorem
świadczącym usługi połączeń międzystrefowych oraz międzynarodowych na zasadzie preselekcji na krajowym rynku dostępu do usług
połączeń międzystrefowych i międzynarodowych świadczonych na zasadzie preselekcji i stwierdził zaniechanie jej stosowania,
2. praktykę ograniczającą konkurencję, o której mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, polegające na nadużywaniu
pozycji dominującej poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do rozwoju konkurencji, poprzez
utrudnianie abonentom korzystania z usług konkurencyjnego na rynku operatora w wyniku uzależnienia wykonania zlecenia
preselekcji od dostarczenia przez abonenta kopii umowy zawartej z operatorem świadczącym usługi połączeń międzystrefowych
oraz międzynarodowych, na zasadzie preselekcji, na rynku rozpoczynania połączeń międzystrefowych i międzynarodowych
w sieciach stacjonarnych na terenie Polski i stwierdził zaniechanie jej stosowania.
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Nadto w punkcie trzecim decyzji pozwany na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 5 i 7 ww. ustawy
nałożył na powoda karę pieniężną w wysokości 1.401.192,70 zł.
Pozwany ustalił, że towarem oferowanym w ramach działalności, której dotyczy postępowanie, są usługi połączeń
międzystrefowych i międzynarodowych w publicznych stacjonarnych sieciach telefonicznych, świadczonych na zasadzie preselekcji.
W opinii Prezesa UOKiK fundamentem właściwie uregulowanego rynku telekomunikacyjnego jest możliwość realizowania połączeń
międzystrefowych (międzynarodowych) za pośrednictwem swobodnie wybranego operatora dostępu pośredniego poprzez publiczną,
stacjonarną sieć telekomunikacyjną. Możliwość ta zależy od właściwych relacji pomiędzy operatorem telekomunikacyjnym a jego
abonentem na rynku dostępu do usług połączeń międzystrefowych i międzynarodowych świadczonych na zasadzie preselekcji na
rynku detalicznym, na którym operator publicznej sieci telefonicznej umożliwia własnym abonentom korzystanie, na zasadzie
preselekcji, z usług świadczonych przez operatorów alternatywnych, przyjmując i realizując składane przez abonentów zlecenia
ustanowienia preselekcji. Faktyczny przyrost sprzedaży własnych usług operatora wśród abonentów innego operatora zależy,
w ocenie Prezesa UOKiK, od wywiązywania się przez operatora sieciowego z obowiązków nałożonych ustawą.
Rozpoczynanie połączeń międzystrefowych i międzynarodowych ma miejsce w sieci tego operatora, do którego sieci bezpośrednio
podłączony jest abonent. Rynek rozpoczynania połączeń tworzą więc operatorzy, którzy świadczą usługi połączeń telefonicznych oraz mają
abonentów podłączonych do własnych central lokalnych. Prezes UOKiK uznał zatem, że rynkami właściwymi w przedmiotowej sprawie są
krajowy rynek dostępu do usług połączeń międzystrefowych i międzynarodowych świadczonych na zasadzie preselekcji (art. 8 ust. 2 pkt 7
ustawy) oraz rynek rozpoczynania połączeń międzystrefowych i międzynarodowych w sieciach stacjonarnych na terenie Polski (art. 8 ust. 2
pkt 5 ustawy). Na tak zakreślonych rynkach właściwych powód zajmuje pozycję dominującą. Pod koniec 2003 r. jego udział w rynku
rozpoczynania połączeń międzystrefowych i międzynarodowych w sieciach stacjonarnych na terenie Polski przekraczał 90%, natomiast na
krajowym rynku dostępu do usług połączeń międzystrefowych i międzynarodowych świadczonych na zasadzie preselekcji udział rynkowy
powoda przekraczał 88%. Zdaniem Prezesa UOKiK na obu rynkach właściwych powód posiada znaczącą przewagę w konkurowaniu,
znacznie wyprzedza konkurencję, może zatem działać niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów.
W opinii Prezesa UOKiK podstawową kwestią dla rozstrzygnięcia sprawy było ustalenie, czy fakt umieszczenia przez powoda
w „Regulaminie świadczenia usługi preselekcji” zapisu zawartego w §4 o treści: ,,Wskazane jest, aby abonent okazał umowę (umowy)
z operatorem świadczącym usługi danego typu połączeń” narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes
UOKiK poddał analizie treść tego zapisu w dwóch aspektach: przeciwdziałania ukształtowaniu się warunków niezbędnych do
powstania bądź rozwoju konkurencji, stwarzania konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw i uznał, że powód
nadużył pozycji dominującej na zakreślonych rynkach właściwych poprzez sam fakt umieszczenia w Regulaminie ww. zapisu.
Ustawa ustanawia obowiązek ochrony konkurencji nie tylko w sytuacjach, kiedy dane działanie przedsiębiorcy wywołało już skutki
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale również wtedy, gdy takie działanie może wywołać negatywne skutki. W ocenie Prezesa
UOKiK władze powodowej spółki dały przyzwolenie swoim pracownikom, by żądali od klientów umów zawartych z operatorem
świadczącym usługi danego typu. Kwestionowany zapis dawał możliwość nakładania na abonentów dodatkowych, niczym
nieuzasadnionych obowiązków przy realizacji zlecenia preselekcji.
Prezes UOKiK nie podzielił opinii powoda, że wprowadzenie dodatkowego obowiązku abonenta, polegającego na przedstawieniu
właściwej umowy, miało na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania usługi ustanowienia preselekcji. Żaden powszechnie
obowiązujący akt prawny nie daje umocowania do podejmowania jakichkolwiek kroków, mających na celu zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania usługi poprzez narzucanie dodatkowych obowiązków na abonentów.
Prezes UOKiK podkreślił, że wprowadzenie kwestionowanego zapisu do regulaminu mogło mieć antykonkurencyjne skutki, a takie
działanie, zgodnie z art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, również może zostać uznane za praktykę ograniczającą konkurencję.
Nadto działanie powoda wpływa negatywnie na ukształtowanie się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji, może
doprowadzić do sytuacji, kiedy operatorzy alternatywni nie będą pozyskiwać nowych abonentów z przyczyn nie związanych z merytoryczną
oceną ich oferty w stosunku do oferty powódki. Rola preselekcji może zostać znacząco ograniczona. Dodatkowe obowiązki utrudniają
abonentom korzystanie z konkurencyjnego operatora. Abonenci mają większy dystans wobec operatorów alternatywnych.
Ponadto, zdaniem Prezesa UOKiK, skutkiem przyzwolenia na wprowadzanie tego typu zapisów może być jeszcze większe
uprzywilejowanie rynkowe powoda. Mając wgląd do umów innego operatora może on podejmować czynności skierowane przeciwko
pozostałym operatorom, w szczególności poprzez skierowanie korzystniejszych ofert do tych abonentów, co do których uzyskali
informację, iż zamierzają rozpocząć współpracę z innym operatorem na zasadzie preselekcji. Może to doprowadzić nie tylko do
osłabienia, ale również do wyeliminowania konkurencji.
Z tych względów Prezes UOKiK uznał, że zarzucane powodowi działania stanowią przejaw nadużywania pozycji dominującej,
polegającej na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych dla rozwoju konkurencji.
Prezes UOKiK uznał również, że działanie powoda polegające na uzależnianiu realizacji zlecenia preselekcji od okazania przez
abonenta umowy zawartej z operatorem alternatywnym stanowi przejaw nadużywania pozycji dominującej, polegający na stwarzaniu
konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw. Abonent musi mieć możliwość korzystania ze swoich uprawnień na
warunkach określonych w ustawie - Prawo telekomunikacyjne. Niedopuszczalne jest nakładanie na konsumenta większych od ustawowych
obowiązków w wypadku, gdy chce on skorzystać z przysługującego mu uprawnienia. Uciążliwość rozwiązania zaprezentowanego
przez powoda, wobec wprowadzenia pozaprawnych, dodatkowych warunków jest dla konsumentów niewątpliwa i znaczna.
Zdaniem Prezesa UOKiK sam fakt pojawienia się odpowiedniego zapisu w Regulaminie stanowi zagrożenie naruszenia interesu
publicznego. Działanie powoda zaburza powstanie konkurencji na rynku i może wpływać negatywnie na liczbę pozyskiwanych przez
konkurentów powoda klientów, co w konsekwencji może prowadzić do zdobywania jeszcze silniejszej pozycji przez powoda.
Jeżeli chodzi o karę pieniężną Prezes UOKiK uznał, że na tak skoncentrowanym rynku sankcjonowane powinny być każde
działania, które negatywnie mogą wpływać na jego rozwój, w szczególności, gdy praktyk dopuszcza się podmiot o pozycji dominującej
na rynku. Odstąpienie od nałożenia kary mogłoby stanowić dla powoda pokusę do wprowadzenia nawet na krótki okres rozwiązań
maksymalizujących zyski kosztem konkurencji. Prezes UOKiK przy wymierzeniu kary wziął pod uwagę, że powód nie zmieniał treści
Regulaminu twierdząc, iż nie ma on antykonkurencyjnego charakteru. Dopiero 3 czerwca 2004 r. powód wycofał ostatecznie cały
Regulamin, o czym poinformował Prezesa UOKiK pismem z dnia 25 listopada 2004 r.
Od decyzji Prezesa UOKiK powód złożył odwołanie, w którym wnosił o jej zmianę w całości i stwierdzenie, że powód nie dopuścił
się praktyki monopolistycznej, ewentualnie o jej uchylenie w całości. […]
Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił zaskarżoną
decyzję i zasądził od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie kwotę
1.360 zł tytułem kosztów postępowania. Orzeczenie to oparte zostało na następujących ustaleniach i rozważaniach.
Pozwany nie zgromadził w trakcie postępowania żadnego dowodu potwierdzającego, że powód warunkował realizację preselekcji od
dostarczenia przez abonenta kopii umowy zawartej z operatorem świadczącym usługi połączeń międzystrefowych oraz międzynarodowych na
zasadzie preselekcji. W aktach sprawy znajdują się wprawdzie kserokopie pism Obszaru Pionu Obsługi Klientów w Wałbrzychu oraz Dyrektora
PKzK Obszar w Szczecinie, jednak są to jedynie niepotwierdzone za zgodność kserokopie, a zatem nie mają waloru dokumentu. Nadto
niezależnie od ich charakteru formalnego ich treść, bez ustalenia kontekstu, nie daje podstaw do formułowania jednoznacznych wniosków.
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W ocenie Sądu Okręgowego skarżący trafnie zarzuca, że pozwany nie dokonał właściwej wykładni §4 Regulaminu. Treść tego
zapisu ma jednoznacznie charakter zalecenia, a nie sztywnej reguły, o czym przesądza użycie zwrotu „wskazane jest”. Pozwany nie
podjął także żadnych środków dowodowych dla ustalenia i wykazania faktycznego znaczenie powyższego zwrotu w stosunkach
wewnętrznych powoda. Przedwczesne było zatem przyjęcie, że powód utrudnia zlecenie preselekcji w wyniku uzależniania jego
wykonania od dostarczenia przez abonenta kopii umowy zawartej z operatorem świadczącym usługi połączeń międzystrefowych oraz
międzynarodowych na zasadzie preselekcji.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył ponadto, że pozwany nie zgłaszał w toku postępowania odwoławczego żadnych
wniosków dowodowych, ani też nie powoływał się na inne okoliczności. W ocenie Sądu Okręgowego zgromadzony w sprawie materiał
dowodowy nie dawał podstaw do rozstrzygania co do istoty sprawy, a zatem zaskarżoną decyzję należało w całości uchylić na
31a
podstawie art. 479 §3 Kpc. Wobec braku podstaw do stwierdzenia zarzucanej praktyki zaskarżoną decyzję należało również uchylić
w części nakładającej karę pieniężna, jako przedwczesną.
Sąd Okręgowy uznał natomiast za bezzasadny zarzut naruszenia art. 105 Kpa poprzez zaniechanie umorzenia postępowania
w związku z ustaniem bytu prawnego zainteresowanego - Netia S.A. w Warszawie. Sam powód wskazał w odwołaniu, że Netia 1 Sp. z o.o.,
która złożyła wniosek do Prezesa UOKiK została z dniem 31 grudnia 2003 r. połączona z Netia S.A. Oczywistym skutkiem połączenia
spółek jest sukcesja praw na rzecz spółki przejmującej, co wynika z art. 494 §1 Ksh. Nadto skoro Prezesowi UOKiK przysługuje prawo
do wszczęcia postępowania antymonopolowego z urzędu (art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), to ma on
możliwość kontynuowania postępowania także w tych wypadkach, gdy wnioskodawca utracił byt prawny lub cofnął wniosek.
Bezzasadny jest także, w ocenie Sądu pierwszej instancji zarzut naruszenia art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
przez przyjęcie, że naruszony lub zagrożony został interes publiczny. Dostęp do łączności telefonicznej stanowi obecnie podstawowe dobro
cywilizacyjne. Możliwość swobodnego korzystania ze wszelkich usług telefonicznych na zasadach wolnej konkurencji należy jednoznacznie
definiować jako interes publiczny w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wyrok Sądu Okręgowego pozwany zaskarżył apelacją w całości zarzucając naruszenie art. 233 §1 Kpc przez niewłaściwe
rozważenie zgromadzonego materiału, art. 224 §1 w zw. z art. 232 Kpc przez nieprzeprowadzenie postępowania dowodowego, art. 1
ust. 2 w zw. z art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez przyjęcie, że przedwczesne było
uznanie wprowadzenia zapisów §4 Regulaminu za niedozwoloną praktykę.
Apelujący wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i oddalenie odwołania, ewentualnie o jego uchylenie w całości
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Powód wnosił o oddalenie apelacji, zainteresowany nie
zajął stanowiska w postępowaniu apelacyjnym.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja jest uzasadniona. Sąd Okręgowy niewłaściwie ocenił zgromadzony w sprawie materiał i wyciągnął z niego nieprawidłowe
wnioski.
Nie było bowiem w niniejszym sporze rzeczą najbardziej istotną ustalenie treści spornego zapisu (wykładnia), lecz ustalenie, jakie
skutki zapis ten wywoływał lub mógł potencjalnie wywołać. Nadto Sąd pierwszej instancji przywiązał zbyt dużą uwagę do dowodzenia,
podczas gdy w procesie cywilnym podstawą ustaleń mogą być także domniemania faktyczne (art. 231 Kpc). Strona odwołująca się nie
zaprzeczała prawdziwości kopii pism opisanych przez Sąd Okręgowy, znajdujących się na kartach 11 i 12 akt postępowania
administracyjnego, brak zatem tych dokumentów w oryginałach również nie stanowił przeszkody w czynieniu odpowiednich ustaleń,
niekoniecznie wymagających przeprowadzenia dowodu z dokumentu (art. 230 Kpc, art. 229 Kpc).
Zdaniem Sądu Apelacyjnego wykreowana Regulaminem zasada stanowiąca, że wskazane jest okazanie umowy zawartej
z operatorem przy zlecaniu preselekcji mogła wywierać takie skutki, jakie wywiódł Prezes UOKiK. Bez względu bowiem na
normatywne znaczenie słowa „wskazane” należy brać pod uwagę skutki użycia tego terminu w sposobie postępowania pracowników
powoda oraz w zachowaniu się abonentów.
W ocenie Sądu Apelacyjnego wielu klientów powoda mogło czuć się zobowiązanych do okazania umowy zawartej z innym
operatorem. Skąd bowiem coś jest „wskazane” to znaczy, że spełnienie tego postulatu sprawi, że wniosek danego konsumenta może
być załatwiony na przykład szybciej, czy lepiej, bądź też na lepszych warunkach. W przeciwnym wypadku okazanie umowy byłoby
zupełnie obojętne i pozbawione znaczenia. Nie każda osoba zresztą potraktuje słowo „wskazane” zgodnie z jego rzeczywistą treścią
i jest wysoce prawdopodobne, że wielu konsumentów uzna działanie „wskazane” za obligatoryjne lub co najmniej niezbędne dla
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi preselekcji, tym bardziej, że w §4 Regulaminu wprost zaznaczono, że omawiane
czynności abonent ma wykonać „w celu prawidłowego funkcjonowania usługi preselekcji”.
Czytający Regulamin abonent otrzymywał więc od powoda informację, że stawiane mu wymogi związane są z koniecznością
zapewnienia prawidłowego działania preselekcji. Słusznie zatem wywodzi strona apelująca, że zapis ten stanowi swego rodzaju
środek przymusu wobec abonenta, który może liczyć się z nieprawidłowym działaniem usługi preselekcji, o ile nie zachowa się zgodnie
ze wskazanym w Regulaminie standardem.
Z drugiej natomiast strony treść Regulaminu mogła wpływać na postawy pracowników powoda, zobowiązanych przecież do wypełniania
zasad ustanowionych przez pracodawcę, sprawującego zwierzchni nadzór w stosunku pracy. Skoro więc Regulamin ustanawiał zasadę, że
dane działanie byłoby wskazane (a zatem pożądane, lepsze, prowadzące do korzystniejszego rezultatu), to z pewnością należy zakładać, że
pracownicy powoda obsługujący klientów wymagali lub co najmniej mogą od nich wymagać okazania umowy.
W powyższym kontekście istotne są pisma, których moc dowodowa została zakwestionowana przez Sąd pierwszej instancji.
Jeżeli bowiem w okresie poprzedzającym wprowadzenie Regulaminu Telekomunikacja Polska S.A. uzależniała realizację zlecenia
preselekcji od okazania umowy z danym operatorem, to tym bardziej należy się spodziewać, że w okresie obowiązywania Regulaminu
wymagano od konsumentów okazywania umowy. Pracownicy powoda, w tym nawet osoby sprawujące funkcje odpowiedzialne
i kierownicze, mogli przecież wykładać treść Regulaminu zgodnie z dotychczasową praktyką. Nie zmienia tego stanowiska wyrażony
w odpowiedzi na apelację pogląd, że omawiane pisma są jedynie wyrazem błędu pracowników, nie zaś przejawem stosowanej
praktyki, albowiem błędne formułowanie pism w taki właśnie sposób tym bardziej skłaniać musiałoby do wniosku, że sporny zapis
regulaminu może być interpretowany w sposób przedstawiany przez Prezesa UOKiK.
Również zasady doświadczenia życiowego przemawiają przeciwko powodowi. Znana jest doskonale praktyka, zakorzeniona
jeszcze w poprzednio obowiązującym porządku ustrojowym, polegająca na uzależnianiu załatwiania spraw konsumentów od złożenia
przez nich wielu dokumentów, z których nie wszystkie były bezwzględnie konieczne w danej sprawie. W świetle takiej metody
procedowania znaczenie spornego zapisu Regulaminu należało ustalać w sposób przedstawiany przez Prezesa UOKiK. Utrwalone
sposoby postępowania mogą bowiem sprawiać, że termin „wskazany” zostanie zakwalifikowany jako nakazujący.
Zasadnie zwraca uwagę w apelacji Prezes UOKiK, że już samo stworzenie możliwości podjęcia niedozwolonych działań stanowi
praktykę sprzeczną z zasadami ochrony konkurencji i konsumentów. Dowiedzenie zatem przez pozwanego konkretnych wypadków
uzależnienia zrealizowania zlecenia preselekcji od dostarczenia kopii umowy zawartej z operatorem nie było rzeczywiście konieczne.
Sąd Apelacyjny podziela również stanowisko Prezesa UOKiK w kwestii utrudnienia abonentom wykonania zlecenia preselekcji wobec
wykreowania przez sporny zapis Regulaminu zasady wykraczającej ponad zakres obowiązku abonenta ustanowiony przepisami prawa
powszechnie obowiązującego. W konsekwencji można również mówić o utrudnieniu usług korzystaniu z usług konkurencyjnych.
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Działanie powoda stanowiło więc praktykę ograniczającą konkurencję i to bez względu na podnoszony w odpowiedzi na apelację
argument, że Regulamin nie zawierał postanowienia wskazującego negatywne następstwa w wypadku nieokazania umowy. Brak
takiego postanowienia nie wyklucza możliwości ograniczenia konkurencji, co w tym wypadku miało właśnie miejsce.
Zbyt daleko idące są przedstawione w apelacji sugestie, jakoby Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na równi z Prezesem UOKiK
był odpowiedzialny za kształt i konkurencyjność rynku i w konsekwencji z urzędu powinien prowadzić postępowanie dowodowe. Rola sądu
powszechnego w postępowaniu cywilnym jest bowiem odmienna, co nie zmienia jednak faktu, że apelacja jest uzasadniona.
Nie nasuwa zastrzeżeń wymierzenie oraz wysokość kary orzeczonej w decyzji pozwanego. Prezes UOKiK brał pod uwagę
okoliczność, że powód wycofał się z zarzucanych praktyk i rozważył ją w sposób właściwy, miał przy tym na względzie okres
obowiązywania spornego zapisu. Sąd Apelacyjny podziela zawarte w uzasadnieniu decyzji uwagi o wysokim stopniu skoncentrowania
badanego rynku i niezwykle wysokim udziale w świadczeniu na nim usług właśnie przez powoda, co uzasadniało zajęte przez Prezesa
UOKiK stanowisko w kwestii nałożenia kary, wynoszącej jedynie 0,1% kary maksymalnej.
Wobec powyższych względów zaskarżony wyrok należało zmienić na podstawie art. 386 §1 Kpc. Zmiana rozstrzygnięcia
merytorycznego wymagała dokonania korekty również w zakresie orzeczenia o kosztach procesu, które należało zasądzić na rzecz
pozwanego również w drugiej instancji (art. 98 §1 i 3 oraz 99 Kpc). Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych należało orzec o nieuiszczonych w drugiej instancji kosztach sądowych.
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Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego doręczonych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2007 r.
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Wyrok z dnia 8.03.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1059/06) w sprawie z odwołania Gminy Skawina przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 5.04.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1094/07) w sprawie z odwołania Gminy Miasta Grudziądz przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 15.05.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1419/06) w sprawie z odwołania Ogólnopolskiego Akademickiego Związku
Zawodowego w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.05.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 13/07) w sprawie z odwołania Polkomtel S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.05.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1359/06) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego
w Zamościu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 5.06.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1084/06) w sprawie z odwołania EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. we Wrocławiu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.06.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 42/07) w sprawie z odwołania Telewizji Kablowej Poznań S.A. w Poznaniu przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 14.06.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 184/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
Gorzowie Wielkopolskim przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 19.06.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 186/07) w sprawie z odwołania Ogólnopolskiego Akademickiego Związku
Zawodowego w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 21.06.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1260/06) w sprawie z odwołania Miasta Katowic przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.06.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1222/06) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 48 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 18.07.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 64/07) w sprawie z odwołania TVN 24 Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.07.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 243/07) w sprawie z odwołania Gminy Miasta Zakopane przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Wyrok z dnia 25.04.2007 r. (Sygn. akt III SK 3/07) w sprawie z odwołania Stalexport-Transroute Autostrada S.A. w Mysłowicach
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.05.2007 r. (Sygn. akt III SK 24/06) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 19.05.2007 r. (Sygn. akt III SK 21/06) w sprawie z odwołania Profesja-Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Łodzi
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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