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POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. 

 

ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa 

tel. centr. (+48 22) 509 22 22  

www.pap.pl 

         Warszawa, dn. 30 marca 2022 r. 

 

 

DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii 
komórkowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. 

(nr sprawy 7/22) 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

3.2 Karty SIM  

Karty SIM mają być dostarczone do lokalizacji (siedziby) Zamawiającego w Warszawie w 

opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny nr 

MSISDN. 

PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci raportu xls. z numerami 

kart SIM oraz numerami MSISDN, bez konieczności umieszczania numeru MSISDN bezpośrednio na 

karcie. Oddzielne opisywanie kart generuje dodatkowe koszty, które przenoszone są na kupującego.  

Zbiorcze zestawienie kart umożliwia łatwiejszą dystrybucję kart oraz łatwiejsze wpisanie do systemów 

klienckich. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia swoją odpowiedź udzieloną w dokumencie „Odpowiedzi na pytania”, 

zamieszczoną na stronie postępowania. Zmieniona odpowiedź brzmi: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie kart w opakowaniach z numerem s/n karty SIM ale bez 

naniesionego numeru MSISDN pod warunkiem dostarczenia raportu xls zawierającego wszystkie 

numery s/n kart SIM z przyporządkowanymi numerami MSISDN Zamawiającego. 

Pytanie 

W pierwszej kolejności podnosimy uwagę o charakterze generalnym. Poprzez szereg – wymienionych 

przez nas poniżej - warunków przetargowych Zamawiający ustanowił rażące przewagi dla swojego 

obecnego usługodawcy. Mamy tym samym do czynienia z przetargiem pozornie konkurencyjnym, gdy 

wymagania określone w SWZ z góry bezzasadnie i istotnie uprzywilejowują konkretnego operatora 
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telekomunikacyjnego, to jest obecnie wykonującego świadczenia na rzecz Zamawiającego. Takie 

działanie rażąco narusza zasadę uczciwej konkurencji. Za naganne powinny być uznane praktyki 

prowadzenia postępowań w trybach konkurencyjnych, w których warunki zamówienia w 

sposób bezzasadny preferują określonych wykonawców. Przy czym z góry wybrany wykonawca 

nie musi być nazwany wprost przez zamawiającego w dokumentacji postępowania. Wystarczy, iż 

wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że może je spełnić tylko jeden 

oferent
1
. Jak dodano w wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 6 maja 2009 r. (sygn. akt: XII Ga 

143/09)
2
: „Stwierdzić należy, iż przepisy pzp nie nakładają na zamawiającego obowiązku nabycia 

dostaw czy usług spośród oferowanych przez wszystkie podmioty występujące na rynku, a więc nawet 

te, które nie mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem w dostawach lub usługach 

odpowiadających rodzajowo przedmiotowi danego zamówienia. Na gruncie przepisów pzp 

oczywistym jednak jest, iż zamawiający określając warunki uczestnictwa w postępowaniu nie 

może czynić tego w taki sposób, aby umożliwić udział w postępowaniu jedynie konkretnemu 

wykonawcy lub wykonawcom konkretnego produktu”. 

Ponadto Zamawiający w niniejszym postępowaniu wskutek ustanowienia szeregu niestandardowych 

wymagań (odbiegających od warunków podobnych przetargów) znacząco utrudnił składanie oferty. 

Ustanowienie m.in. wymagania potwierdzenia dysponowania siecią stacji nadawczych, wymaganie 

złożenia polisy, obowiązek przedłożenia tzw. przedmiotowych środków dowodowych, rażąco wysokie 

kary umowne skutkować będzie tym, iż Zamawiający dokona wyboru nie oferty najkorzystniejszej 

(najtańszej), a oferty najbardziej poprawnej z formalnego punktu widzenia. Jako uczestnik wielu 

przetargów na świadczenie usług telefonii komórkowej możemy przykładowo potwierdzić, iż badanie 

specyfikacji technicznych telefonów w zakresie postawionych wymagań w praktyce prowadzi do 

sporów na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej rozstrzyganych przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

Przyjęta przez Zamawiającego dokumentacja przetargowa – znacząco odbiegająca od wymagań 

stawianych w innych przetargach – stanowi w naszej ocenie niepotrzebną barierę w dostępie do 

zamówienia. Stawiane łącznie wymagania także skutkować będą znacząco wyższymi cenami 

ofert niż w postępowaniach na ten sam przedmiot zamówienia (wyższe są ryzyka kontraktowe).  

Wniosek nr 1 

(1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej. W przypadku 

takich usług istotnym elementem składającym się na opis udzielanego zamówienia jest informacja na 

temat międzyoperatorskiego ruchu telekomunikacyjnego występującego u danego zamawiającego 

(połączenie przychodzące i wychodzące z rozbiciem na poszczególnych operatorów 

telekomunikacyjnych). Informacja na temat tego jaki ruch jest generowany przez zamawiającego 

pozwala na oszacowanie podstawnych elementów kosztotwórczych dla usługi telekomunikacyjnej (jest 

to wiedza notoryjna dla każdego operatora telekomunikacyjnego).  

(2) Jak słusznie zauważa Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do usług telefonicznych
3
: „Są to 

bowiem usługi będące szczególnym rodzajem zamówienia, w przypadku którego zauważalne jest 

systematyczne obniżanie wynagrodzenia operatorów, a dodatkowo przychodów wykonawcy nie 

                                                           
1
 Podobnie” Prawo zamówień publicznych, Komentarz, P.Granecki, C.H. BECK ,Warszawa  2009, str.137 

2
 Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, Urząd Zamówień 

Publicznych, Warszawa 2011 
3
 Wyrok KIO z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt: KIO 2277/14, Zeszyty orzecznicze UZP nr 19 
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stanowi jedynie jego wynagrodzenie za realizację usługi (jak to ma miejsce w przypadku robót 

budowlanych, dostaw czy większości usług), wykonawca uzyskuje bowiem przychody z tytułu opłat 

międzyoperatorskich uiszczanych za połączenia przychodzące z innych sieci. Ponadto są to usługi, 

których wykonanie nie wymaga ze strony wykonawcy ponoszenia żadnych szczególnych nakładów 

czy inwestycji, poza obowiązkiem ponoszenia kosztów opłat MTR za połączenia i wiadomości 

wychodzące do sieci obcych”. Podobnie KIO z dnia 11 sierpnia 2015 roku sygn. akt KIO 1651/15: 

„Odnosząc się do kosztu świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmuje on przynajmniej tzw. 

opłaty interkonektowe (za zakończenia połączenia w sieci innego operatora). Są to opłaty wynikające 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, których stawka jest ustalana urzędowo”. 

Uwzględnienie zarzutu braku informacji na temat ruchu telekomunikacyjnego miało miejsce 

przykładowo w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą o sygn. akt KIO UZP 1253/08 oraz KIO 

566/19, a także przez Kancelarię Sejmu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usługi telefonii komórkowej w okresie 4 lat (2021–2025)
4
.  

(3) Podkreślić należy, iż tylko Zamawiający wraz z każdoczesnym usługodawcą są w posiadaniu 

informacji niezbędnych dla ustalenia rzeczywistych elementów kosztotwórczych wpływających na 

wysokość ceny. W naszej ocenie brak tych informacji godzi w wyrażoną w zasadę sporządzenia opisu 

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny oraz wyczerpujący. Jak podkreśla Prezes UZP w 

podobnych okolicznościach,  Zamawiający nie wskazując informacji które miały wpływ na sposób 

skalkulowania ceny oferty postawił w uprzywilejowanej pozycji wykonawców, którzy wykonywali 

wcześniej przedmiotową usługę
5
.  

(4) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o informacje 

na temat ruchu międzyoperatorskiego.  

Odpowiedź  

Poniżej struktura usług z ostatnich 3 miesięcy:   

Rodzaj usługi 

grudzień 

2021 

styczeń 

2022 

luty  

2022 jednostka 

MMS krajowy 1934 2744 2144 szt 

MMS międzynarodowy 8 14 6 szt 

MMS w roamingu 8   64 szt 

Przesyłanie danych - Internet 1992768920 1954330910 1897646572 kB 

Przesyłanie danych w roamingu 24301992 14164442 18746542 kB 

Rozmowy - Biznes Grupa 2479358 1854252 2506112 sek 

Rozmowy krajowe 7645018 7049120 8087350 sek 

Rozmowy międzynarodowe 92990 82242 88902 sek 

Rozmowy przekierowane do Abonenta w roamingu - 

połączenia odebrane 194182 53390 77920 sek 

Rozmowy w roamingu 155280 57360 141720 sek 

Rozmowy WiFi Calling poza Polską - Biznes Grupa (w 

oparciu o adres IP dostawcy Internetu)   2306 538 sek 

                                                           
4
 https://orka.sejm.gov.pl/profil_nab_2021.nsf/Ogloszenie.xsp?id=42D469DD5DD92DDCC12586E2002A1C56  

5
 Informacja o wyniku kontroli doraźnej nr UZP/DKD/KND/41/10 
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Rozmowy WiFi Calling poza Polską - w oparciu o adres 

IP dostawcy Internetu 20926 29774 21468 sek 

Rozmowy WiFi Calling w Polsce - Biznes Grupa (w 

oparciu o adres IP dostawcy Internetu) 242384 239664 198936 sek 

Rozmowy WiFi Calling w Polsce - w oparciu o adres IP 

dostawcy Internetu 407196 404110 343292 sek 

SMS krajowy 48710 40800 39576 szt 

SMS międzynarodowy 370 120 166 szt 

SMS w roamingu 1080 254 584 szt 

SMS WiFi poza Polską - w oparciu o adres IP dostawcy 

Internetu 126 168 96 szt 

SMS WiFi w Polsce - w oparciu o adres IP dostawcy 

Internetu 390 772 522 szt 

Wideo Rozmowy   34 54 sek 

Wideo Rozmowy - Biznes Grupa   120   sek 

 

Wniosek nr 2 

(1) Zgodnie z treścią §3 ust. 4 wzorca umowy: „Wykonawca zapewnieni dostęp do sieci telefonii 

komórkowej na terenie budynku PAP SA w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8 z uwzględnieniem 

odpowiedniego poziomu sygnału w dwóch szybach windowych oraz garażach na poziomach -1 i -2”. 

Należy przy tym podkreślić, iż Zamawiający obwarował powyższe wymaganie wysoką karą umowną 

(w wysokości 1 tysiąca złotych za każdy dzień braku zasięgu). Ponadto w przypadku wypowiedzenia 

Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

500.000 złotych (!). Wypowiedzenie jest możliwe także w przypadku każdego nienależytego 

wykonywania umowy.  

(2) Powyższe postanowienia stanowią rażące ograniczenie dostępu do zamówienia i rażąco 

uprzywilejowują obecnego usługodawcę Zamawiającego. Zamawiający nie zawarł dokumentacji 

przetargowej jakichkolwiek informacji, które pozwalałyby na umożliwienie wykonania powyższego 

świadczenia (opisy infrastruktury), a także brak jest informacji na temat możliwości przeprowadzenia 

wizji lokalnej wraz z możliwością dokonania pomiarów. Tytułem wstępu zwracamy uwagę na istotną 

okoliczność. Operatorzy gwarantują obecnie z powodów uwarunkowań technicznych zasięg na około 

95%-98% powierzchni kraju, bez zapewnienia łączności w każdym budynku. Publikowane mapy 

zasięgu mające jedynie szacunkowy charakter wyraźnie wskazują na istnienie różnicy w 

dostępności usług na terenie otwartym oraz w budynkach
6
: „Mapa ma jedynie charakter 

poglądowy - przedstawia orientacyjną dostępność usług na zewnątrz i wewnątrz budynków. 

Rzeczywista dostępność usług może różnić się od prezentowanej, m.in. ze względu na specyfikę 

propagacji fal elektromagnetycznych, warunki terenowe w tym otoczenie i rodzaj zabudowy. Mapa nie 

stanowi części umowy i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych”. 

Operatorzy jednoznacznie zastrzegają, iż ze względów takich jak m.in. ukształtowanie terenu, rodzaj 

zabudowy czy bezpośrednie otoczenie, prezentowany zasięg lub moc sygnału mogą być inne niż na 

                                                           
6
 http://www.plus.pl/mapa-zasiegu  
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publicznie dostępnej mapie
7
. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zastrzegają, iż mapy zasięgu nie są 

częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i nie mogą być podstawą ewentualnych 

reklamacji
8
.  

(3) Zamawiający ustanowił zatem ponadnormatywne wymaganie nie dając wykonawcom - 

innym niż obecny usługodawca - szans na rzetelne skalkulowanie ceny ofert. Należy podkreślić, 

iż w orzecznictwie zamówień publicznych wielokrotnie wskazywano, że warunkiem zachowania 

konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia na usługi telekomunikacyjne jest takie 

opisanie przedmiotu zamówienia, by dać możliwość realizacji zamówienia zarówno obecnemu 

usługodawcy jak i alternatywnym operatorom telekomunikacyjnym. Tylko jeden wykonawca - to 

jest obecny usługodawca Zamawiającego - ma pełen dostęp do infrastruktury na której będzie 

wykonywane zamówienie, zatem ma także możliwość sprawdzenia warunków technicznych 

sprostania wymaganiom określonym w s.w.z. Co więcej, mamy także do czynienia z brakiem 

zachowania porównywalności składanych ofert. W orzecznictwie podkreśla się, iż z jednej strony opis 

przedmiotu zamówienia umożliwia realizację potrzeb zamawiającego, a z drugiej - gwarantuje 

porównywalność ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co służy 

wyborowi oferty najkorzystniejszej
9
. Wykonawcy nie mając informacji na temat istotnych elementów 

kosztotwórczych mogą się znacząco różnić w ocenie ryzyk i tym samym wysokości planowanego 

wynagrodzenia w tym zakresie.  

(4) Dopuszczenie realnej konkurencyjności przetargu w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych 

wymaga: 

 ustanowienia realnego terminu na wykonanie świadczeń, uwzględniającego konieczność 

wybudowania dodatkowej infrastruktury; 

 przekazania wyczerpujących informacji na temat warunków wykonywania zamówienia 

pozwalającego na oszacowanie – przed złożeniem oferty – kosztów wybudowania 

dodatkowej infrastruktury. 

Termin na uruchomienie usług. 

(5) Zamawiający w treści §2 ust. 3 wzorca umowy zastrzegł, iż usługi telekomunikacyjne wymienione 

w § 1 Umowy muszą zostać uruchomione nie później niż w terminie do 10 maja 2022 r. do godz. 3.00, 

i świadczone będą przez kolejne 24 (dwadzieścia cztery) okresy rozliczeniowe (za okres rozliczeniowy 

przyjmuje się miesiąc kalendarzowy). W orzeczeniach dotyczących przetargów telekomunikacyjnych 

podkreśla się, iż jeżeli w postępowaniu jest wykonawca posiadający pozycję uprzywilejowaną, 

ponieważ posiada infrastrukturę, która daje mu przewagę nad konkurencją to koniecznym jest 

odpowiednie wydłużenie terminu na rozpoczęcie świadczenia usługi
10

. Innymi słowy termin 

rozpoczęcia wykonywania usługi winien 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 lub częściową infrastrukturę, jak i 

                                                           
7
 https://www.orange.pl/view/mapazasiegu  

8
 http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/informacje-i-pomoc/zasieg Podobnie 

https://www.orange.pl/view/mapazasiegu  
9
 Wyrok KIO z dnia 15 września 2017 r. sygn. akt KIO 1809/17 

10
 Wyrok KIO z dnia 7 sierpnia 2020 r. sygn. akt: KIO 1597/20, KIO 1607/20, KIO 1623/20 
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alternatywnym operatorom
11

. W jednym z postępowań na usługi telekomunikacyjne Izba zauważyła
12

: 

„Na zamawiającym ciąży obowiązek prawidłowego, adekwatnego i przede wszystkim realnego 

ukształtowania warunków przetargu, aby nie ograniczać uczciwej konkurencji. Zamawiający nie 

wykazał, że okoliczności wynikające z dokumentacji przetargu, na które wskazywali odwołujący, 

zostały przez niego właściwe zbadane i dają podstawę do przyjęcia terminu ustalonego w SIWZ. 

Odwołujący, wskazując na konieczność dostosowania, czy wybudowania infrastruktury 

telekomunikacyjnej spełniającej wymagania SIWZ, co wiąże się z koniecznością spełnienia 

wymagań prawnych i wykonania prac budowlanych, w zależności od warunków technicznych 

istniejącej infrastruktury (…). Zamawiający natomiast nie wykazał, że wziął te wszystkie 

okoliczności pod uwagę i wyznaczony przez niego termin realizacji zamówienia jest terminem 

realnym w stosunku do postawionych warunków przetargu”. 

(6) W dokumentacji przetargowej brak jest jakichkolwiek informacji na temat tego w jakim 

terminie wykonawcy będą zobowiązani do wybudowania nowych instalacji wzmacniających 

sygnał. Poza tym złożenie oferty w przetargu w którym jest wymaganym sprawdzenie dostępności 

usług w konkretnych budynkach powinno się wiązać z zapewnieniem odpowiedniego czasu na 

przeprowadzenie wizji lokalnych oraz oszacowanie kosztów budowy takiej infrastruktury.  Wizyta 

techniczna i sporządzenie projektu wymaga okresu około 2-3 tygodni + uzgodnienia techniczne oraz 

dotyczące bezpieczeństwa. Należy także – na etapie realizacji usługi - uwzględnić czas na 

zamówienie i dostawę sprzętu oraz instalację i integrację systemów. Zamawiający nie uwzględnił 

powyższej okoliczności przy wyznaczaniu terminu składania ofert. Zamawiający pozbawił innych 

wykonawców niż obecny usługodawca szans na przygotowanie i złożenie oferty.  

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia. 

(7) Ponadto warunkiem zachowania konkurencyjności postępowania jest zapewnienie wykonawcom 

takiej samej wiedzy na temat warunków organizacyjno – technicznych wykonywania zamówienia. Izba 

wielokrotnie zwracała uwagę na to, iż posiadanie przez jednego z wykonawców infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscu wykonywania świadczenia oznacza obowiązek przyjęcia przez 

Zamawiającego takich rozwiązań, które pozwolą alternatywnym operatorom na wykonywanie 

świadczeń
13

. W przypadku usług telekomunikacyjnych wykonawcy powinni mieć zachowaną 

możliwość weryfikacji stanu infrastruktury poprzez dokonanie wizji lokalnych
14

. Niezbędna jest 

szczegółowa informacja na temat lokalizacji w których będzie wykonywana usługa telekomunikacyjna. 

W ocenie Izby w przypadku usług telekomunikacyjnych informacje na temat lokalizacji są bardzo 

istotne, gdyż mają istotny wpływ na kształt ceny składanej oferty
15

: „zakres i wartość takich inwestycji 

jest niemożliwy a przynajmniej bardzo utrudniony do przewidzenia przez wykonawcę na etapie 

przygotowywania oferty i może zostać określony dopiero po przeprowadzeniu rzetelnej weryfikacji 

możliwości technicznych uruchomienia konkretnych łączy, z konkretnymi parametrami, w konkretnej 

lokalizacji. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, techniczne, prawne i inne, wykonanie łącza w 

określonym miejscu może być utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe”. Wybudowanie własnej 

infrastruktury technicznej wzmacniającej sygnał wymaga zarówno dysponowania wiedzą o 
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warunkach technicznych jej wykonania, jak i wiąże się z koniecznością dokonania pomiarów. 

Zamawiający nie przewidział wizji lokalnej miejsca wykonywania świadczenia.  

(8) Ponadto odnosząc się do naszego żądania dołączenia do dokumentacji przetargowej 

charakterystyk budynku w którym ma być wykonywana usługa warto przypomnieć, iż
16

: 

„Przeprowadzenie wizji lokalnych to prawo wykonawcy, (…). To przede wszystkim opis przedmiotu 

zamówienia dokonany przez Zamawiającego w SIWZ stanowi  podstawę do przygotowania oferty. 

Wizja lokalna nie może bowiem zastępować opisu przedmiotu zamówienia dokonywanego przez 

Zamawiającego zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 ustawy Pzp”. 

(9) Warto podkreślić, iż koszt jednej inwestycji w poprawienie zasięgu może wynosić od 

kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Przykładowo koszt podstawowej instalacji dla 

niewielkiego budynku bez żadnych dodatkowych utrudnień instalacyjnych  wynosi  minimum 30.000 zł 

netto (co jest wiedzą notoryjną dla każdego dostawcy usług telefonii komórkowej). W przypadku, gdy 

miejsce wykonywania świadczenia objęte jest ochroną konserwatorską w rozumieniu przepisów 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, koszt zapewnienia instalacji znacząco wzrasta. 

Tym samym wszelkie wymagania dotyczące poziom sygnału telekomunikacyjnego powinny 

być skorelowane z bardzo precyzyjnie opisanymi warunkami wykonywania takiego 

świadczenia. 

(10) Tym samym w naszej ocenie opisane przez Zamawiającego warunki zamówienia uniemożliwiają 

skalkulowanie ceny oferty oraz oszacowanie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W 

szczególności skoro opis przedmiotu zamówienia powinien być wyczerpujący, wykonawca nie 

powinien na własną rękę ustalać, jakie będą warunki wykonywania świadczeń (jak zostanie 

udostępniona w infrastruktura do zamontowania dodatkowego oprzyrządowania poprawiającego 

zasięg, czy zostaną udostępnione odpowiednie pomieszczenia, kto będzie ponosił koszty prądu, czy 

budynki objęte są ochroną konserwatorską, czy i na jakich zasadach można dokonać wizji lokalnej). 

(11) Reasumując, nie jest możliwe skalkulowanie oferty bez odpowiedniego uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia oraz umożliwienia przeprowadzenia pomiarów.  

Podsumowanie.  

(12) Tym samym w naszej ocenie opisane przez Zamawiającego warunki zamówienia uniemożliwiają 

skalkulowanie ceny oferty oraz oszacowanie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na świadczenie usług, które nie mogą być wycenione w oparciu 

o informacje zawarte w dokumentacji przetargowej. Warto podkreślić, iż podobne postanowienia 

SWZ były skutecznie kwestionowane przez wykonawców w toku postępowań o udzielenie 

zamówienia. Przykładowo analogiczny zarzut został uwzględniony w postępowaniu 

prowadzonym przez Kancelarię Sejmu
17

, czy w postępowaniu prowadzonym przez Komendę 

Wojewódzką Policji w Krakowie (sygn. akt KIO 2354/21).  

(13) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o wyjaśnienie: 

 jakim gwarantowanym okresem czasu będą dysponować wykonawcy na zapewnianie zasięgu 

w siedzibie Zamawiającego? 

 Jakie są warunki wykonania wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego na etapie przygotowania 

oferty (celem dokonania pomiarów)? 
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 Jakie są zasady umieszczania infrastruktury wykonawcy (w tym koszty energii, informacja o 

zasadach udostępnienia pomieszczeń itp.)? 

Wnosimy także o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o informacje techniczne na temat budynku 

w którym ma być zapewniony zasięg (specyfikacje techniczne, informacje o zarządcach, informacje o 

ewentualnej ochronie konserwatorskiej). 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że przywołany zapis znalazł się błędnie w projekcie umowy. Zamawiający nie 

wymaga, aby w ramach niniejszego postepowania Wykonawca instalował w budynku Zamawiającego 

urządzenia poprawiające zasięg sieci komórkowej. 

Wniosek nr 3 

(1) Zamawiający w treści §2 ust. 3 wzorca umowy zastrzegł, iż usługi telekomunikacyjne wymienione 

w § 1 Umowy muszą zostać uruchomione nie później niż w terminie do 10 maja 2022 r. do godz. 3.00, 

i świadczone będą przez kolejne 24 (dwadzieścia cztery) okresy rozliczeniowe (za okres rozliczeniowy 

przyjmuje się miesiąc kalendarzowy). Jak powyżej podkreślaliśmy, brak jest zarazem informacji na 

temat czasu jakim wykonawcy będą dysponować na uruchomienie usług. Bogate orzecznictwo 

Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje na konieczność określenia przez Zamawiającego liczonego w 

dniach, czy tygodniach (w zależności od przedmiotu zamówienia) terminu na wykonanie świadczenia 

po zawarciu umowy. Przykładowo Izba w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 roku sygn. KIO/UZP 

1123/10: „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 

spełniania świadczenia, nie może być uznane jako właściwe stosowanie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp”. 

Podobnie KIO w wyroku z dnia 1 sierpnia 2013 roku sygn. akt KIO 1869/13: „świadczenie usługi 

rozpoczyna się z dniem 1 marca 2014 r. Pomimo szeregu działań, które wykonawca zmuszony jest 

podjąć przed rozpoczęciem świadczenia właściwej usługi Zamawiający w żaden sposób nie określił 

minimalnego nawet czasu, w którym wykonawca będzie w stanie w sposób należyty przygotować się 

do świadczenia tej usługi (…) wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne nie mają 

pewności, kiedy będą mogli rozpocząć przygotowania do świadczenia usługi, a co 

najistotniejsze, nie mają pewności, ile będą mieli czasu na podjęcie tych przygotowawczych 

czynności. Nie mogą zatem wycenić tych prac i związanego z nimi ryzyka, w szczególności także 

uzależnienia od powyższego kar umownych przewidzianych przez Zamawiającego”. Podobnie Izba w 

kolejnym wyroku dotyczącym usług telekomunikacyjnych
18

: „Izba podzieliła stanowisko 

Odwołującego, że wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej daty rozpoczęcia 

usługi nie daje pewności, że przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z 

wykonawcą, umożliwiająca rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie. W szczególności 

wymienione postanowienie wymaga zmian, gdy Zamawiający wyłącznie od swojej arbitralnej decyzji 

uzależnił przedłużenie terminu na rozpoczęcie świadczenia usługi, a zwłoka zgodnie z 

postanowieniami wzoru mowy powoduje obowiązek zapłaty kar umownych. Z tych względów skład 

orzekający Izby nakazał dokonanie modyfikacji”. Posłużenie się przez Zamawiającego terminem 
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kalendarzowym (1 lutego br.) na określenia terminu rozpoczęcia wykonywania świadczeń bez 

wskazania: 

 jakim terminem będzie wykonawca dysponował na wdrożenie usług; 

 co w przypadku, gdy postępowanie będzie się przedłużało; 

w praktyce zamyka dostęp do zamówienia.  

(2) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o doprecyzowanie, jakim czasem na wykonanie 

poszczególnych świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia (uruchomienie usług, realizację 

dostaw) będzie dysponował wykonawca po zawarciu umowy.  

(3) Ponadto zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy 

wykaz numerów telefonicznych (usługa głosowa) podlegających przeniesieniu do sieci Wykonawcy w 

terminie 14 dni przed uruchomieniem usług (minimum 375 numerów). Zwracamy się o wyjaśnienie, 

czy termin ten będzie podtrzymany w przypadku gdy umowa zostanie zawarta później niż na 14 dni 

przed dniem 10 maja br.  

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że jeśli termin 14 dni przed wskazaną w przedmiocie zamówienia datą 

rozpoczęcia świadczenia usług tj. 10 maja 2022 r. nie będzie możliwy do zrealizowania (np. w wyniku 

przedłużenia się postępowania przetargowego), Zamawiający wskaże inny termin spełniający ww. 

wymagania.  

Wniosek nr 4 

(1) Zgodnie z treścią rozdziału VIII punkt 1 SWZ w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub 

usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, na podstawie art. 106 

ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków 

dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, obejmujących m.in. cennik usług 

(taryfy) obowiązujący Zamawiającego w trakcie trwania umowy dla usług głosowych i transmisji 

danych w innych strefach niż Unia Europejska.  

(2) Jak słusznie podkreśla Prezes UZP
19

: „Przedmiotowy środek dowodowy żądany jest na 

potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez 

zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Oznacza to, że aby wymagać takiego środka, 

zamawiający winien najpierw określić konkretne wymagania w opisie przedmiotu zamówienia, 

które ten dokument ma potwierdzać”. Wnosimy o wyjaśnienie, jakie konkretnie wymagania będą 

weryfikowane na podstawie żądanego dokumentu? 

Odpowiedź 

Zamawiający w przedmiocie zamówienia wskazał warunki, jakie oferowane usługi muszą spełniać w 

odniesieniu do usług krajowych oraz roamingu w Unii Europejskiej. Wymaganie załączenia do oferty 

cennika pozostałych usług tj. kosztów połączeń międzynarodowych lub roamingu poza Unią 

Europejską mają na celu poznanie pozostałych czynników kosztotwórczych w trakcie trwania umowy.  

Wniosek nr 5 

(1) Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia aparat typu Standard oraz VIP ma być koloru 

czarnego oraz „opcjonalnie inny z palety dostępnych dla oferowanego typu urządzenia na specjalne 
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zamówienie Zamawiającego”. Wnosimy o potwierdzenie, iż możliwe jest zaoferowanie telefonów także 

w innych kolorach niż czarny? Jak należy rozumieć powyższe zastrzeżenie?  

(2) Opisując wymagane telefony Zamawiający winien pamiętać, iż „sama chęć zamówienia tylko 

niektórych spośród urządzeń typowych sama w sobie nie stanowi jeszcze o naruszeniu uczciwej 

konkurencji. Jednakże zamawiający w takiej sytuacji powinien co najmniej przedstawić argumentację, 

która uzasadniałaby dlaczego rozwiązanie odwołującego, choć typowe i efektywne, to jednak nie 

spełnia wymagań zamawiającego
20

.” Innymi słowy to na Zamawiający spoczywa obowiązek 

(przykładowo w przypadku kontroli) wykazania dlaczego określił tylko takie, a nie inne 

wymagania. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest zbyt rygorystyczne określenie 

wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami 

Zamawiającego, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania 

zamówienia
21

.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dopuści dostawę telefonów Standard lub VIP w kolorach stonowanych 

innych niż czarny tj. szary, srebrny, niebieski. Ograniczenie palety kolorów możliwych do dostarczenia 

w ramach realizacji umowy ma na celu przeciwdziałanie dostarczeniu telefonów w kolorach 

nieakceptowalnych z punktu widzenia Zamawiającego w użyciu biznesowym np. różowych.   

Wniosek nr 6 

Zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 Pzp umowa, której przedmiotem są usługi, zawarta na okres dłuższy 

niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia. Przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Wnosimy o uzupełnienie 

umowy o przedmiotowe postanowienia.  

Zwracamy uwagę na to, iż niniejsze postępowanie – niezależnie od możliwości skorzystania ze 

środków odwoławczych - może być zgodnie z treścią art. 607 ust. 1 ustawy Pzp poddane 

kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wszczętej z urzędu lub na wniosek w 

przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia przepisów ustawy, które 

mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w §11 Umowy dodany zostaje ust. 5 o następującej treści: 

 

„Strony Umowy zgodnie postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia, określonego w ofercie 

Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, na następując zasadach: 

1) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do ceny materiałów lub 

kosztów obowiązujących w dniu zawarcia Umowy,  

2) wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1 wymaga uprzedniego 

złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o wysokości zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca lub Zamawiający 
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zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem ich 

wpływu na koszty realizacji zamówienia,  

3) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, Strona, 

która otrzymała oświadczenie, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

oświadczenie, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

4) poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości 

wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu 

rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony Umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzień zawarcia umowy oraz na dzień 

wprowadzenia zmiany do Umowy.  

5) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1 - 4 możliwa będzie nie częściej niż raz na 12 

miesięcy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do 

Umowy.  

6) zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie pkt. 1 - 4 obowiązywać będzie od miesiąca 

następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana i będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu zmieniającego wysokość 

wynagrodzenia. 

7) przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów względem cen lub 

kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.  

8) w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie pkt 1 - 4, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom, z 

którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące 

przesłanki:  

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.  

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8 Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty przysługującej z tytułu zmiany 

wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8. Kwota kary umownej podlega potrąceniu z kwoty faktury 

VAT przedstawionej do zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub zostanie zapłacona w 

terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do uiszczenia kary umownej.” 

 

 

 

 

 

 


