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ZZ-2380-49/2016

informacja na stronę internetową i na tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.  ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na „dzierżawę łączy

telekomunikacyjnych dla jednostek Policji  województwa zachodniopomorskiego”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego

w dniu 07.04.2016 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 :  

Przedmiotem  zamówienia  jest  dzierżawa  łączy  telekomunikacyjnych  na  potrzeby  dla  jednostek  Policji

województwa zachodniopomorskiego.  Przy czym w treści ogłoszenia oraz w s.i.w.z. zamówieniu nadano kod

numeryczny  CPV  64214400-3  wskazujący  na  „wynajem  kablowych  łączy  telefonicznych”.  Powyższe

wskazywałoby  na  to,  iż  Zamawiający  wyłączył  z  przedmiotu  zamówienia  inne  łącza  telekomunikacyjne,  w

szczególności łącza radiowe. 

1. Biorąc pod uwagę powyższe, kluczowego znaczenia nabiera kwestia określenia przez Zamawiającego,

jakiego  rodzaju  łącza  mogą  być  zastosowane  przez  wykonawców  w  niniejszym  postępowaniu

przetargowym.  Wyłączenie  łączy  radiowych  oznacza  faktycznie  zamknięcie  konkurencyjności

niniejszego  przetargu  (tylko  przedsiębiorcy  posiadający  już  wybudowane  łącza  kablowe  mogą

złożyć  ofertę).  Odnosząc  się  do  wyłączenia  łączy  radiowych,  wskazać  należy  na  następujące

okoliczności.  W  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wielokrotnie  podkreślano  bezzasadność

wyłączania  drogi  radiowej  w  ramach  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  usługi  telekomunikacyjne,

przykładowo: 

. Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że fakt eliminacji jednej z możliwych technologii, tj.

w tym przypadku „drogi radiowej” ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Powyższe narusza więc także zasadę równego traktowania wykonawców. Niniejszy  stan rzeczy musi

budzić szczególny niepokój Izby zwłaszcza w kontekście perspektywy składania w dalszym etapie ofert

oraz  ich  porównywalności.  Stanowisko  Zamawiającego,  iż  istnieją  na  rynku  Wykonawcy  zdolni

zrealizować  zamówienie  zgodnie  z  opisem przedmiotu  zamówienia,  przygotowanym przez  niego  nie

przesadza jeszcze o dopuszczalności takiego opisu. Nie można bowiem przygotować go w taki sposób,

aby  stanowił  on  barierę  dostępu  do  postępowania.  Mając  powyższe  na  względzie,  Izba  uznała  po

analizie stanu faktycznego, fakt naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust.2 Pzp za

uprawdopodobniony, co, jak wskazał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 25.01.2006 r., sygn.

akt: II Ca 693/05 (niepubl.) uznaje się za wystarczające. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21

maja 2008 roku, Sygn. akt: KIO 442/08.

.  Zamawiający  nie  wykazał  negatywnego wpływu instalacji  na  urządzenia  używane przy  badaniach

prowadzonych na Uniwersytecie żadnymi dowodami, chociażby przy pomocy stanowiska wyrażonego

przez placówkę badawczą, do której, zgodnie z jej zadaniami, należy ocena wpływu technologii radiowej

na urządzenia badawcze, z których korzysta Zamawiający. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22



lipca 2009 roku. Sygn. akt: KIO 874/09.

Należy  podkreślić,  iż  dla  odbiorcy  usługi  telekomunikacyjnej  nie  powinno  mieć  znaczenia  w  jaki

dostępny na rynku sposób usługa telekomunikacyjna jest realizowana. Zamawiający określa wymogi,

jakim ma odpowiadać efekt  prawidłowego wykonania usługi,  natomiast  ustalenie  sposobu i  środków

niezbędnych dla  jej  zrealizowania powinno należeć do przyszłego wykonawcy (sygn. KIO 2184/13).

Warto dodać, iż także ustawa Prawo telekomunikacyjne nie daje podstaw do różnicowania technologii

wykonywania  usług  telekomunikacyjnych.  Ustawa  gwarantuje  natomiast  odbiorcy  końcowemu

otrzymanie usługi o określonej jakości.   

2. Należy  zauważyć,  iż  prawidłowo  zestawione  łącze  radiowe  nie  różni  się  w  zakresie  swojej

bezawaryjności od łącza kablowego. Co więcej,  ryzyko jego uszkodzenia jest znacząco niższe niż w

przypadku  kabla.  Oba  łącza  charakteryzuje  także  porównywalny  poziom  bezpieczeństwa  przesyłu

sygnału. Reasumując, Zamawiający powinien określić w dokumentacji przetargowej swoje wymagania

jakościowe (w zakresie SLA, czy bezpieczeństwa) nie zaś wskazywać wprost możliwe do zastosowania

rozwiązania techniczne, w sposób bezzasadnie ograniczający konkurencyjność postępowania. 

3. Odnosząc się do powyższego, warto zwrócić uwagę na następujący pogląd orzecznictwa (KIO 346/14):

„Zamawiający swoje dążenie do realizacji usługi za pomocą technologii kablowej uzasadniał większą

zawodnością i podatnością na awarie łączy bezprzewodowych niż przewodowych. Izba jak najbardziej

podziela  pogląd  zamawiającego  dotyczący  jakości  usług.  Jednak  należy  zauważyć,  że  argumentem

zamawiającego uzasadniającym wymóg technologii kablowej, była jej mniejsza awaryjność – i, według

wiedzy Izby, rzeczywiście taki jest powszechny pogląd. Niemniej nie musi to oznaczać, że wszystkie łącza

zbudowane  w  technologii  radiowej  muszą  być  zawodne  w  wysokim  stopniu.  Należy  się  zgodzić  z

odwołującym, że będzie to zależało w dużej mierze od jakości zbudowanej sieci i użytych urządzeń, a

zamawiający  powinien  stawiać  swoje  wymogi  właśnie  w  oparciu  o  wymogi  jakościowe,  a  nie

ograniczanie technologii.” Podobnie wyrok KIO z dnia 21 października 2014 roku (sygn. KIO 1960/14):

„Dodatkowo wskazać należy, iż zapewnienie bezawaryjnej pracy łącza radiowego można uzyskać, czemu

Zamawiający skutecznie nie zaprzeczył, dzięki poprawnemu zaplanowaniu przebiegu trasy radiowej (przy

uwzględnieniu uwarunkowań infrastrukturalnych i geofizycznych) oraz ustaleniu liczby i rodzajów stacji

transmisyjnych,  a  także  przy  prawidłowym  zaprojektowaniu  linii  radiowej  od  strony  ustalenia

geometrycznych  parametrów profili  poszczególnych  odcinków trasy,  ustalenia  wysokości  zawieszenia

anten,  wyboru  urządzeń  radiowych,  pasma  częstotliwości,  szerokości  kanału  częstotliwościowego  ze

względu  na  jego  przepływność  wraz  z  uwzględnieniem  czasowo  pogarszających  się  warunków

atmosferycznych. (…)Zwrócić również należy uwagę, ze praktyka Odwołujących i przedłożone w sprawie

dowody wskazują, ze czas usunięcia awarii w przypadku łączy radiowych jest krótszy niż w przypadku

łączy kablowych, zaś linia kablowa nie jest wolna od ryzyk. Powyższe stanowi podstawę do stosowania

przez Odwołującego analogicznej gwarancji jakości świadczonych przez Odwołującego usług niezależnie

od  technologii  (przewodowej  czy  tez  bezprzewodowej).  Przytoczone  argumenty,  uzasadniają  i

wzmacniają  stanowisko  prezentowane  przez  Odwołujących,  ze  technologia  radiowa  może  być  z

powodzeniem wykorzystywana w celu realizacji przedmiotowego zamówienia. Obie technologie należy

uznać za równoważne, gdyż przy ich użyciu wykonawca jest w stanie zapewnić takie same poziomy SLA,

a czynniki które mogą powodować zakłócenia w transmisji danych za pomocą radiolinii maja również

negatywny wpływ na świadczenie usług w technologii kablowej.”

4. Zwracamy uwagę na to, iż Policja w odniesieniu do każdej z komend wojewódzkich działa w oparciu o



takie  same  przepisy  prawa  oraz  wymagania  w  zakresie  bezpieczeństwa  wykonywania  usług

telekomunikacyjnych.  Zatem  już  sam  fakt  korzystania  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji  w

Katowicach  z  łącz  radiowych  w  ramach  umowy  zawartej  z  Polkomtel,  przemawia  za  możliwością

dopuszczenia takiego rozwiązania także w niniejszym postępowaniu przetargowym. 

5. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wy-

konywanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem łączy radiowych. 

Odpowiedź:

Zamawiający  umożliwia  realizację  usług  z  wykorzystaniem  łączy  radiowych  pracujących  w  paśmie

licencjonowanym,  ale  nie  dopuszcza  aby  Wykonawca  instalował  jakiekolwiek  urządzenia  radiowe  na

dachach i ścianach budynków będących w trwałym zarządzie przez Zamawiającego.

           Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.O.-N.


