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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej „uPzp”na „dzierżawę łączy telekomunikacyjnych
dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytania,  które  wpłynęło
do Zamawiającego w dniu 19.05.2015 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz : 

Pytanie 

Zważywszy na modyfikacje SIWZ dokonane przez Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem IV SIWZ rozpoczęcie
realizacji zamówienia  dla zadań od nr 1 do nr 12 oraz od nr 14 do 33  winno nastąpić w terminie od dnia
01.07.2015 r. 
W związku  z  powyższym  Wykonawca  wnosi  o  zmianę  terminu  wykonania  zamówienia  w  ten  sposób,  że
rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w ciągu   30 dni     od dnia podpisania umowy  . 
Oczekiwaną zmianę uzasadniam faktem, takim, że pomimo dokonanych modyfikacji SIWZ Wykonawcy
niezmiennie nie został udzielony odpowiedni termin umożliwiający rozpoczęcie świadczenia usług. 
Wykonawcy  powinien  zostać  udzielony  odpowiedni  termin  umożliwiający  rozpoczęcie  świadczenia  usług.
Zasadność proponowanej zmiany wynika ponadto m.in. z treści przepisu art. 183 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie
może  zawrzeć  umowy do  czasu  ogłoszenia  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  wyroku  lub  postanowienia
kończącego postępowanie odwoławcze. 
W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  wniesienie  odwołania  przez  któregokolwiek  wykonawców
zainteresowanych uzyskaniem zamówienia,  mogłoby skutecznie  uniemożliwić zachowanie terminu wykonania
zamówienia  określonego  w  SIWZ.  W konsekwencji  Wykonawca  zostałby  potencjalnie  narażony  na  ryzyko
zapłaty kar umownych za zwłokę lub odstąpienie od umowy, o których mowa § 7 wzoru umowy stanowiącego
Załącznik Nr 7 do SIWZ. W tym stanie rzeczy uznać należy, iż zmiana zapisów dotyczących terminu realizacji
zamówienia określonego w rozdziale IV SIWZ jest celowa  i pozostaje w pełni uzasadniona.
Ponadto w ocenie Wykonawcy zasadne jest, aby rozpoczęcie wykonywania usługi mogło nastąpić co najmniej po
upływie 30 dni od daty zawarcia umowy. Powyższe stanowisko w pełni koresponduje z orzecznictwem Krajowej
Izby Odwoławczej. 
W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lipca 2008 r., (sygn. akt: KIO/UZP 707/08) stoi wyraźnie, iż:
„Wyznaczenie  terminu rozpoczęcia  usługi  po zawarciu  umowy,  a  więc  w sposób umożliwiający wybranemu
wykonawcy podjęcie działań na rzecz realizacji zamówienia, z zaangażowaniem finansowym i organizacyjnym
włącznie,  winien  być  tak  określony,  aby  dawał  możliwość  wywiązania  się  ze  zobowiązania  zarówno
podmiotom,  które  dotychczas  świadczyły  tego  rodzaju  usługi  telekomunikacyjne  (w  tym  na  rzecz
Zamawiającego) i posiadają pełną lub częściową infrastrukturę sieciową, jak i tym podmiotom, które dla
realizacji  zamówienia muszą zawierać umowy dzierżawy łączy od firm, będących ich właścicielami czy
dysponentami”.

Stanowisko Wykonawcy jest również zgodne z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 czerwca 2010 r.
(sygn. KIO/UZP 1123/10) w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Skład orzekający Izby stwierdza,
że przewidzenie zbyt krótkiego, (…) okresu przeznaczonego na przygotowanie wykonawcy do rozpoczęcia
spełniania świadczenia, gdy konieczne jest dosyć skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spełniania
świadczenia, nie może być uznane jako właściwe stosowanie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp

W okolicznościach niniejszej sprawy warto również zważyć na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12
lipca 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 1246/10), w którym ta odniosła się do problematyki sposobu wyznaczania
terminu na uruchomienie usługi telekomunikacyjnej: „W konsekwencji Izba stoi na stanowisku, że zamawiający
naruszył art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy, gdyż w zasadzie uniemożliwił innym wykonawcom, niż obecny
usługodawca,  zaoferowanie  realizacji  zamówienia  we  wskazanym  przez  zamawiającego  terminie. Termin
rozpoczęcia  świadczenia  usług  powinien  być  tak  określony,  aby  dawał  możliwość  wywiązania  się  ze
zobowiązania zarówno podmiotom, które dotychczas świadczyły tego rodzaju usługi telekomunikacyjne na
rzecz  zamawiającego i  posiadają  pełną infrastrukturę  sieciową, jak i  tym wykonawcom, którzy  w celu



realizacji umowy muszą zawrzeć umowy dzierżawy łączy z ich właścicielami bądź chcieliby zainstalować
własną  infrastrukturę.  Zasadnym  jest  więc,  aby  wykonawcy  dysponowali  30  dniami  na  uruchomienie
świadczenia usług (...)”. 

Dodatkowym potwierdzeniem powyższego pozostaje również wyrok Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień
Publicznych  z  dnia  23  sierpnia  2007  roku  (sygn.  akt  UZP/ZO/0-1030/07,  UZP/ZO/0-1031/07,  UZP/ZO/0-
1044/07),  który  zawiera  tezę,  iż  wyznaczenie  zbyt  krótkiego  terminu  na  realizację  usług
telekomunikacyjnych  jest  faktycznie  preferowaniem  dotychczasowego  dostawcy  i  jest  tym  samym
naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. 
Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lipca 2009 roku (sygn. akt KIO/UZP 874/09) Izba
przychyliła się do zarzutu odwołującego, iż wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na rozpoczęcie świadczenia
usługi telekomunikacyjnej jest naruszeniem art. 29 ustawy Pzp. 

Odnosząc  postanowienia  SIWZ  w  zakresie  terminu  wykonania  zamówienia  wskazuję,  że  wyznaczenie  zbyt
krótkiego terminu na rozpoczęcie  świadczenia  usługi,  poprzez  wykluczenie  swobodnej  konkurencji  w istocie
uniemożliwi Zamawiającemu realne obniżenie kosztów zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Co więcej nie może być kwestionowane, że wadliwe wyznaczenie terminu rozpoczęcia świadczenia usług zmusza
wykonawców składających oferty w postępowaniu,  do skalkulowania ceny oferty z uwzględnieniem kosztów
ewentualnych kar umownych. 

Należy także przypomnieć, iż zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki
publiczne  powinny  być  dokonywane  w  sposób  celowy  i  oszczędny,  z  zachowaniem  zasady  uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów 

Zarazem art.  17  ustawy z  dnia  17  grudnia  2004  r.  o  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów
publicznych stanowi, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji. 

Konkludując, jak słusznie zauważono w wyroku Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia
27.02.2006  roku  (sygn.  UZP/ZO/0-533/06):  „Określenie  terminu  rozpoczęcia  realizacji  usług  powinno
uwzględniać skalę przedsięwzięcia oraz uwarunkowania techniczne i  organizacyjne świadczenia usługi.
Zbyt krótki termin nie może stanowić bariery.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 8 do SIWZ, tabela nr 1, kolumna „termin realizacji” dla
zadań od 1 do 12 oraz od 14 do 33 z  „1.07.2015” na „Do 30 dni od podpisania umowy”. 

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium  do  dnia
15.06.2015 r.  Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


