
                                                   Poznań, 2015-01-27 
 

 
   

 
  

 

 
Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 
 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych na rzecz KWP w Poznaniu od 

operatora telekomunikacyjnego, z podziałem na 11 zadań 
 
 

  Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
zwanej dalej „ustawą” zawiadamiam, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczone zostały poniżej. 
 

Pytanie 1.  
W rozdziale III SIWZ (Termin wykonania zamówienia) oraz w załącznikach do SIWZ nr 1A do 1I Zamawiający określił termin 
wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2016 dla części 1-8 oraz do 31.05.2015 dla części 
nr 9. Jednocześnie w załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w §4 pkt. 3. Zamawiający wprowadził zapis: „Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu łącza nowouruchamiane (wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi stanowiącymi zakończenie 
łączy) na minimum czternaście dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy w celu ich sprawdzenia i przygotowania do 
podłączenia urządzeń Zamawiającego”. Z powyższego zapisu wynika, że Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia łącza 
14 dni przed podpisaniem umowy. Prosimy o doprecyzowanie jaki termin uruchomienia łącza Zamawiający miał na myśli. 
 

Pytanie 2. 
Zamawiający opisał termin uruchomienia łączy od dnia podpisania umowy. Wykonawca wnioskuje o ustalenie terminu 
rozpoczęcie świadczenia usług dla części od 1 do 9 na 35 dni od podpisania umowy. 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję. Dyrektywą płynącą z art. 29 ust. 2 ustawy jest zatem przede wszystkim zakaz ustalania preferencji w 
opisie przedmiotu zamówienia. Niedozwolony jest taki opis przedmiotu zamówienia, który bez dostatecznego uzasadnienia 
uniemożliwiałby złożenie oferty wykonawcy, bądź grupie wykonawców lub uniemożliwił wykonawcom mogącym złożyć 
ofertę konkurowanie na takich samych zasadach. Opis przedmiotu zamówienia nie może wykraczać poza cel postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, który sprowadza się do wyłonienia rzetelnego oraz wiarygodnego wykonawcy zdolnego 
wykonać zamówienie. Natomiast Zamawiający w niniejszym postępowaniu nadużył swoich uprawnień wynikających z art. 29 
ustawy. Zgodnie z SIWZ i jego załącznikami, Zamawiający wymaga uruchomienia usługi na dzień podpisania umowy. Jest to 
termin rażąco krótki i niewystarczający do realizacji zamówienia przez każdego Wykonawcę, za wyjątkiem operatora który 
obecnie świadczy usługi dla Zamawiającego. Tak krótki termin realizacji zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez 
operatora alternatywnego i preferuje wykonawcę, który obecnie świadczy usługi. Niezależnie od technologii, w jakiej 
świadczone będą usługi telekomunikacyjne, należy mieć na względzie czas niezbędny, jaki potrzebuje operator 
telekomunikacyjny na przygotowanie do świadczenia usługi (stworzenie możliwości technicznych realizacji zamówienia). 
Budowa łączy telekomunikacyjnych oraz ich pozyskiwanie z zasobów innych operatorów telekomunikacyjnych jest procesem 
czasochłonnym i wiąże się z podjęciem przez wyspecjalizowanych pracowników wykonawcy szeregu działań. Zatem 
niemożliwym jest rozpoczęcie realizacji usługi w takim terminie jak wskazał Zamawiający. Tak krótki termin uruchomienia 
usług przewidziany w SIWZ preferuje tych  spośród dostawców usług, którzy już świadczą usługi w wybranych lokalizacjach. 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zamawiający nie jest uprawniony do powoływania się na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia, gdyż wykonawcy nie mogą ponosić konsekwencji zbyt późnego wszczęcia postępowania przez Zamawiającego. 
Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując analogiczny stan faktyczny w wyroku z dnia 22 lipca 2009r. (sygn. akt KIO 874/09) 
orzekła, iż termin 15 dni na rozpoczęcie świadczenia usługi telekomunikacyjnej jest terminem zbyt krótkim i naruszającym 
zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Podobne orzeczenie zapadło w sprawie o sygn. akt KIO 
1123/10 (wyrok KIO z dnia 25 czerwca 2010 r.) gdzie „Skład orzekający Izby stwierdza, że przewidzenie zbyt krótkiego, a w 
dodatku nieokreślonego okresu przeznaczonego na przygotowanie wykonawcy do rozpoczęcia spełniania świadczenia, gdy 
konieczne jest dosyć skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spełnienia świadczenia nie może być uznane jako 
właściwe stosowanie art. 29 ust. 2 Pzp”. 
Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia powinien uwzględnić istniejące realia rynkowe oraz potencjalnych 
wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu tak, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której dochodzi do 
zawężenia kręgu wykonawców poprzez nieuzasadnione w obiektywny sposób zapisy SIWZ. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 i nr 2 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ, w niżej określonym zakresie: 
1. w rozdziale III SIWZ (Termin wykonania zamówienia) oraz w załącznikach do SIWZ nr 1A do 1I Zamawiający określa  

następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
 
- od dnia 1.03.2015r. do dnia 31.01.2016r. dla części 1-8, 
- dla części nr 9: 

• od 01.03.2015 do 31.05.2015 dla łącza dzierżawionego w relacji  KPP PIŁA 64-920 UL. BYDGOSKA 113 – KP 
TRZCIANKA 64-980 UL.ROOSEVELTA 10 

• od 01.03.2015 do 31.05.2015 dla łącza dzierżawionego w relacji  KPP PIŁA 64-920 UL. BYDGOSKA 115 - KP 
WYRZYSK 89-300 UL. KOŚCIUSZKI 17 

• od 01.03.2015 do 30.04.2015 łącza dzierżawionego w relacji  KPP OBORNIKI 64-600 UL. PIŁSUDSKIEGO 54 
- KP ROGOŹNO 64-610 UL. KRZYŻANIAKA 4 

- od 01.06.2015 do dnia 31.01.2017 r. dla części 10, 
- od 01.03.2015 do dnia 31.01.2016 r. dla części 11. 
 

2. adekwatnej modyfikacji ulegają załączniki nr 2.1 – 2.9 do SIWZ poprzez uaktualnienie Ilość miesięcy dzierżawy, 
odpowiednio do danej części postępowania.: 
- dla części 1-8: ilość miesięcy dzierżawy – 11 
- dla części 9:  

• dla łącza dzierżawionego w relacji  KPP PIŁA 64-920 UL. BYDGOSKA 113 – KP TRZCIANKA 64-980 
UL.ROOSEVELTA 10 - ilość miesięcy dzierżawy – 3 

 
• dla łącza dzierżawionego w relacji  KPP PIŁA 64-920 UL. BYDGOSKA 115 – KP WYRZYSK 89-300 UL. 

KOŚCIUSZKI 17 - ilość miesięcy dzierżawy – 3 
 

• dla łącza dzierżawionego w relacji  KPP OBORNIKI 64-600 UL. PIŁSUDSKIEGO 54 - KP ROGOŹNO 64-610  
UL. KRZYŻANIAKA 4 - ilość miesięcy dzierżawy – 2 

 
3. §4 ust. 3 załącznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy), otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca przekaże Zamawiającemu łącza nowouruchamiane (wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi stanowiącymi 
zakończenie łączy) na minimum cztery dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy w celu ich sprawdzenia i przygotowania 
do podłączenia urządzeń Zamawiającego”. 

 
4. W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w 

przedmiotowym postępowaniu, który wyznaczony zostaje na dzień 30.01.2015 r. Rozdział XI SIWZ  - „Miejsce i termin 
składania i otwarcia ofert” otrzymuje następujące brzmienie:  

 
1. „W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W przypadku 
przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w 
Rozdziale IX pkt 2 SIWZ do 30.01.2015 roku, do godz. 11:00; 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,                        
ul. Dąbrowskiego 17A,  Poznań 60-838, w dniu 30.01.2015 r. o godz. 11:15, w pok. nr  3. 

3. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie danej części zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji 
oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy.” 
 

 
Adekwatnym zmianom, w stosunku do zmiany ww. terminu ulegają zapisy rozdziału IX SIWZ – „Opis sposobu 

przygotowywania ofert”. 
 
Pytanie 3. 
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą 
w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane 
przez art. 374 §1 KSH. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Zamawiający potwierdza, iż wszelkie wymagane dane wynikające z ww. przepisu uwzględnione zostaną w części 
komparacyjnej umowy dotyczącej Wykonawcy.  
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Pytanie 4. 
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień §5 Umowy o zapisie, zgodnie z którym: „Łączna  suma kar umownych, 
bonifikat, odszkodowań naliczanych w danym miesiącu na podstawie §5 ust. 1 pkt 3, 4, 5 Umowy nie przekroczy sumy opłat 
należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w postulowanym zakresie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w pojedynczym egzemplarzu. 
Przesłano faksem lub e-mailem do Wykonawców oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego. 


