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Wszyscy Wykonawcy                                                                             

         

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Rozbudowa systemu telefonii stacjonarnej  oraz zakup i dostawa aparatów 

telefonicznych   

Sygn. postępowania S.AI.272.2.27.2022 

 

Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki, informuje, że wykonawca 

zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących 

treści Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
  

Pytanie 1 

W OPZ postępowania prowadzonego p.n. S.AI.272.2.27.2022 na rozbudowę systemu 
telefonii stacjonarnej oraz zakup i dostawa aparatów telefonicznych Zamawiający zawarł 
wymaganie: 
"Operator powinien dysponować stykiem TPIX i PLIX (minimum 100G) – Wykonawca 
załączy dokument potwierdzający posiadanie styków." 
Wymaganie to wydaje się nieadekwatne do zakresu wymaganej do dostarczenia usługi i 
ogranicza uczciwą konkurencję do kilku największych operatorów w kraju. 
Do świadczenia Zamawiającemu usługi na dwóch wymaganych łączach 50Mbit/50Mbit nie 
są potrzebne kilka tysięcy razy większe styki 100G od transferu wymaganych łącz. 
Pragniemy wskazać, że sam fakt wykazania posiadania przez Zamawiającego lub jego 
Podwykonawcę takich styków nie powoduje, że Wykonawca będzie świadczył za ich 
pośrednictwem Zamawiającemu usługi co wskazuje, że wymaganie to wydaje się 
nieadekwatne do zakresu wymaganej do dostarczenia usługi i ogranicza uczciwą 
konkurencję do kilku największych operatorów w kraju. 
Pragniemy również wskazać, że Equinix przejął PLIX (obecnie Equinix Internet Exchange) w 
2016 roku więc de-facto nie jest możliwe posiadanie obecnie styków z PLIX. 
Jak to pojawiło się w opublikowanej 2022-05-23 13:00 odpowiedzi na pytania Wykonawców 
z dnia gdzie pytano o styki na poziomie 1G lub 10G co wydaje się dla Wykonawcy w 
zupełności wystarczające do świadczenia usługi. 
Pragniemy zaznaczyć, że całe miasto średniej wielkości w piku generuje wielokrotnie 
mniejszy transfer niż 100G. Zaznaczając ponownie, że wymaganie to wydaje się 
nieadekwatne do zakresu wymaganej do dostarczenia usługi i ogranicza uczciwą 
konkurencję do kilku największych operatorów w kraju. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiotem zamówienia jest "na rozbudowę systemu 
telefonii stacjonarnej oraz zakup i dostawa aparatów telefonicznych" a nie posiadanie styków 
100G z TPIX i PLIX gdzie urządzenia zainstalowane przez operatora u Zamawiającego będą 
kontaktowały się z centralą operatora przez VOIP. 
W związku z tym prosimy o racjonalne uzasadnienie wymagalności spełnienia przez 
Wykonawców tego wymagania lub odstąpienie od tego wymagania przez Zamawiającego. 
Art. 22 ust. 3 prawa zamówień publicznych (dalej pzp) nakłada na zamawiającego 
obowiązek opisania sposobu dokonania oceny spełniania warunków brania udziału w 
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przetargu. Powinien więc sprecyzować swe wymagania dotyczące uprawnień wykonawcy, 
jego wiedzy i doświadczenia, potencjału ludzkiego, technicznego, ekonomicznego i 
finansowego. 
Wymagania stawiane przedsiębiorcom w przetargu muszą mieć uzasadnienie w przepisach. 
Nie mogą też być oderwane od przedmiotu zamówienia. 
Towarzyszy temu wynikający z art. 36 ust. 1 pkt 6 pzp obowiązek określania w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (dalej siwz) wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie 
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. 
Wymagania te są kluczowe. Dzięki nim wykonawcy, którzy nie mają wystarczającego 
potencjału, nie mogą ubiegać się o zamówienie. Przynajmniej nie samodzielnie. Mają 
bowiem możliwość połączenia swoich sił z innym wykonawcą i wspólnego złożenia oferty 
(art. 23 pzp) oraz skorzystania z potencjału innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b pzp. 
Jak pokazują wyniki kontroli, zdarza się jednak, że warunki udziału w postępowaniu lub 
wymogi dotyczące dokumentów są formułowane w sposób niezgodny z przepisami. Zgodnie 
z art. 22 ust. 4 pzp opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia. 
Z kolei art. 7 ust. 1 nakazuje zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji i równe traktowanie wykonawców. 
Nieprawidłowości, jakie pojawiają się w wynikach kontroli, dotyczy sporządzenia opisu 
sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia np. uchwale Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO) z 21 grudnia 
2009 r. (KIO/KU 50/09), uchwale KIO z 12 listopada 2009 r. (KIO/KD 42/09), uchwale KIO z 
20 maja 2010 r. (KIO/KU 34/10), uchwale KIO z 19 stycznia 2010 r. (KIO/KU 01/10), uchwała 
KIO z 14 października 2010 r. (KIO/KD 70/10), uchwale KIO z 29 lipca 2010 r. (KIO/KD 
55/10), uchwale KIO z 25 maja 2010 r. (KIO/KD 36/10), uchwale KIO z 12 listopada 2009 r. 
(KIO/KD 43/09), uchwała KIO z 16 czerwca 2010 r., KIO/KD 42/10), uchwała KIO z 26 
kwietnia 2010 r., KIO/KD 29/10, uchwała KIO z 20 lipca 2010 r., KIO/KU 54/10. 
W związku z tym prosimy o racjonalne uzasadnienie wymagalności spełnienia przez 
Wykonawców wymagania "Operator powinien dysponować stykiem TPIX i PLIX (minimum 
100G) – Wykonawca załączy dokument potwierdzający posiadanie styków." lub odstąpienie 
od tego wymagania przez Zamawiającego. 
Wymagania stawiane przedsiębiorcom w przetargu muszą mieć uzasadnienie w przepisach. 
Nie mogą też być oderwane od przedmiotu zamówienia. 
 

Odpowiedź na Pytanie 1 

Zamawiający zmienia  pkt. 31a  OPZ dla części I, który otrzymuje brzmienie: 
„31a. Operator powinien dysponować minimum dwoma stykami międzyoperatorskimi min. 
10G  – Wykonawca złoży do Oferty oświadczenie o posiadaniu styków." 
 
Ponadto zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert 

z 26.05.2022 r. do godz. 11:30 na 27.05.2022r. do godz. 11:30.  

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2022 r. o godz. 12:00. 

 
Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia o 
zamówieniu i będą wiążące przy składaniu oferty. 
 
 
 

 z up. Zarządu Powiatu 

            Krzysztof Szczegielniak 

Przewodniczący Zarządu 
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