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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
świadczenie usług telekomunikaryjnych
polegających na dostępie do sieci Internet w
lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk
Podlaski.

EoP.332.13.20

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
usług telekomunikacyjnych polegajqcych ną dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki,
Haj nówka, Bielsk P odlaski.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dzińając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r" Prawo Zamowrcń
publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. z późn.zm.) w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Ad. termin składania ofert
Wskazujem!, że v,ryznaczony przęz Zamawiającego termin składania ofert jest zbyt krótki biorąc
pod uwagę czynności jakie musi podjąć wykonawca w celu nalezytego przygotowania oferty i
złożęnta jej Zamawiajacemu. Zamawiający przez v,lyznacznie zbyt krótkiego terminu składania
ofert uniemożliwia wykonawcy ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego i jego
uzyskanie. W związku z powyższym wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert co
najmniej do dnia 16.05.2020.
Wyznaczony ptzez Zamawiającego termin składania ofert jest zbyt krótki biorąc pod uwagę
czynności jakie musi podjąć wykonawca w celu nalezytego przygotowania oferty i złożenia jej
Zamawiającemu" Zamawiający przęz v,ryznaczanie zbyt krótkiego terminu składania ofert
uniemozliwia wykonawcy ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego i jego uzyskanie.
Dnia 01 .06.2020 r. w Białymstoku opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu (numer sprawy
EOP.332.1 3.20). Zgodnie z SIWZ rozdztał 3 ogłoszenia termin składania ofert wyznaczony został
na dzień 09.06.2020 r. Okres pomiędzy ogłoszeniem o zamowieniu a terminem składania ofert
wynosi zatęm tylko 6 dni roboczych. W tym terminie Wykonawca musi zapoznać się z treścią
SIWZ, sporządzic ofertę i dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego. Wyznaczony przęz
Zamawiającego w przedmiotowym postepowaniu termin składania ofert jest zatęm zbyt kIótki,
gdyżnie uwzględnia czasu niezbędnego na prawidłowe przygotowanie i złożęnie oferty.
Przedmiot zamówienia, który Zamawiający zamiqza uzyskać w wyniku prowadzonego
postępowania jest specyficzny albowiem jest dedykowany dla ZamawiĄącego. Povłyższe
powoduje, iż wykonawca w celu przygotowania oferty musi przeprowadzió wizję lokalną w
przypadku 4 adresów dodatkowo przygotować projekt doprowadzeniapołączenia światłowodowego
do budynku ZamawiĄącego.
Przedstawione powyżej okoliczności powodują, iż tzeczywisty czas na dokonanie przęz
Wykonawców weryfikacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia do pottzeb Zamawiającego
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oraz prarł,idłorł,ego pl,z)/goto\Ąraniir ofbrty. jest znacznie krótszy niz lłrynikałob1, to z różnlcy
ponlięclzy clalą ogłoszcniar zanlórvieniar a datą składania ot'ert. Takie ukształtowanic p1,7,ę,z

Zanawtającego ternlit-ltt skłaclania otbrt w rażący sposób naltlsza szereg przepisów Pzp, zaś w
szczcgólności wyrażoną w aft, 7 ust. I I>,zp zasadę uczciwej korrkr"rrencji i równego traktowania
wykonawców.
Powyższe stanowislto znajdujc potwierdzenie w orzecznictrvie Krajowej lzb,v Odwoławczej:
1. wyrokrr KIO z clnia 1 ltttego 201 1 r.. syng. akt KIO 79l11. K1() tl9/1 1 . KIO 90/1 7 ,,ttlłzględnienie
czasu niezbędnego do pl,zl,grllol1,0nia i zlożenia o.fbrt1l \t,y,0l,urtkuc,h konh,etncgo |)0slępr)yt,uniu, \t,

szczególno,ści o1,si,s,tt pl,zetlmirllu zcłlttóll,icl,tia jego zlrlzoltości i l,tlzltlial"ól,t,, zapeu,ni.cł recłlnc1

konktn,encję 1,1, 1,1tl,s,lęptltl,ctlli1.1i oclpov,iutla postulatol.t;i y,l,nikclf c1(:emu z url. 7 tt,s,l.. l Pzp,"
2. wyrok KIO z dnia 5 stl,cznia 2012 t,. s5,gn. akt KIO 2765lll ,,(...) Izba rac,fę 1ll,zl:znuje
OńUOłUjqCenlt orlz pl'4)stępltjclcemlt, kt.ó,zy ll, toktt ptl,s,lę1,1ovlania ocls,yołct\lczeg() zv,rącali u}Ą,agę,

iz zama1,1,i.ajqc1l 111lzllttcz1,,l nct ,gkladanie ofert tel,nlin zbyt krótki, nietnl,zgl.ęt{nicljqc_v czćt,9Lt

niezbędnego do pr:llgclltlyl,unią i zlozenicł o.fbrry, zlozono,(ci i 1,1,crrtości przednńottt :ttnlóv,ienia, u yl,

kon..selc:l,cllcfi nieglt,arctnltjclcy, lt,ykonall,coll,t tnożliy,ośc,i zlozenia rzetelnvch i pru:ritllolro
s,kalkttlov,ąnl,ch ofcrt, ()t]u,oląjqcy i przllstęptjqq) y,,\,kuzyvl,0li, iz termin clo skluclultiu ofbrr
polrinien ulłzglęclniać ll,szr-,gtkie okoliczności n,togac:e nliec yt,pl1;ll, 11u czct,s,ochlonno.ści
przllgotol,tlctnia rzelclnel oferąl, flk róu,niaz mieć nu względzia v,,s,z\,,yl/ęie niczl,łęclne clląllg,ya,i -
lt,ymogi, ktr5rym l1,1lkonull,cl,nlu,9zq,r:prOsIOc. (.,.) Zatcm zt.laniem Izbl,zctttlctlricjclcy, llaruszyl al.t. 13
ust. 2 w zvl. z art. 7 ttst, ] Pzp, co ilnplikttle shl:ierdzenie, iz zurzttt nr 5 oclluolania pollllierdzil się,"
Postępowanie o udzielerrie zanrówienia publiczrrego plowaclzi się w, celu uzyskania przedmiottt
zanrór,vienia r,v jak najszerszyin zakresic oclpor,r,iaclającego potrzebom Zamarviająccgo. a przy tym
najkorzystniejszego pod względem cenow},m. Wyznaczając klćltki ternrinu składania ofbrt
Zamar,viający pozbawił się realnej konkutencii. a zatęm nrozliu,ości uzyskania przedmiotu
zanówienia za na.ibardziej korzystną cenę. Wielce praw<lopodobnym jest bowiem, iż częśc
Wykonawców zainteresowanvch wzięc,iem udziału w postępowantu. z;tz,ygnuje z powoclu braku
mozliwoŚci opracowarria ot-erty we wsl<azanym pIzez Zamawialącego ternrinie.
Ponadto zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt. wyznaczenic zbi,t krótkiego ternrinu składania
ofbrt. nieurł,zględniającego czasll niezbęclrlego rra.jej prawiclłowe przygotowania. narrltsza przepis1, o
zamówieniach publicznych i wywierir znaczący r,vpłyrv na wynil< postępowania o Lldziclcnic
zamówienia pr-rblicznego. a t.vnr samym stanowi naruszenie dyscypliny f-rnansół, publicznych.
Zgodnie bolvicnr z art. 17 ust, 1c ustarły z, dnia 17 gruclnia 2001 r. o odporvicc]zialności za
naruszenie dyscypliny flnansow- publiczn.vch (t.i z dnia 8 czerwca 2017 t.. Dz.IJ. z 2017 r. p<:z.

13ll) naruszenie przcpisórł, o zamórvieniarch publicznych rł,inrry sposób niZ określony w arl. 17
ust. 1. lb i 1ba. jezeli rrriało ono rłpłl,w na wynik postępowania o udzielellie zamówienia
pu b l i czrrego stanorł i naluszenie dyscypl i n y fi nansórv publ i cznych,
Nie moze zatetn br-rdzić zadnych wątpliwości tbkt. iz w przypadku nieprzedłuzenia terminu zgodrrie
z, żądantem niniejszego wniosku 7.amal,viĄący dopurści się raźąccgo nal,Ltszenia podstawoul,ch dla
prawa zamówieri publicznych zasad - zasady uczcii,ve.j konkurencji i rólł,nego traktou,ania
Wykonawców.
Odpowiedź:
Zamarviaj alcy podtrzl,muj e trcść S I WZ.

Pytanie 2:
Zarrrawiający chce aby rrsługi były świadczone w technologii FO biorąc pod uwagę termin
składania of-erty oraz czas uruclrotnicnia usługi gdy Wykonar,vca musiałby doprowaclzić światłowód
do siedziby Zarlawia.iącego jest niemozliw,1, - ocl czasu złożenia otbrty mamy jeszcze czas na
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odwołanie potem dopiero podpisanie r,rrrrorły czyli
tygodnie na doplowadzetrie światłowoclu. Prosimv o
podpisania umow_y 1a,ynosił 5 tygoclni
Odpoł,icdź:
Zanlar,viający nie \\,yraza zgody na ptzedłvżenic czasu na uruchotllicnie usług od podpisania unrowy
do 5 tygodni. Llsługi polł,inny b_vć rrrrrchomiotle zgodnie z zaplsan7l SIWZ.

Pytanie 3:
Czy spełnienienr r,varunku byłobi, uruclrotnienie usług r,v technologii RL?
Odpowiedź:
Zamalvtając1,- nie lvyraża zgody na uruchomienie usług w, technologii RL, zgodnie z zapisaml SIWZ
usługi porł,inn.v być dostarczone w technologii śu,iatłowodorłlej.

Powyzszc wyjaśnicnia nic pclwodują zrniany terminu skłaclania of'ert.

uwAGA: prosimy o potlvierdzenie otrzymania ninieiszego pisma

Wykonawcy rlaksymalnie będzie miał 2
zmianę aby cztts ttluchomienia usługi od
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