
Nowe Ostrowy, 2014.06.11. 

 

Dotyczy sprawy Nr ZP 271.3.2014 

„Budowa infrastruktury szerokopasmowego na terenie Gminy Nowe Ostrowy”. 

 

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił 

się w dniu 02.06.2014 r. do Zamawiającego – Gminy Nowe Ostrowy o udzielenie następujących 

wyjaśnień oraz zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy PZP prosi o zmianę treści SIWZ: 

 

Pytanie 1: 

W opisie przedmiotu zamówienia (strona 28 Programu Funkcjonalno – Użytkowego załącznik 

nr 8) Zamawiający postawił następujące wymaganie: 

Integralną częścią niniejszego zestawienia są: 

1. Oświadczenie producenta określające okres udzielonej gwarancji, 

2. Karty katalogowe w/w urządzeń 

Uwaga: 

Zamawiający wymaga by: 

1.  na Stację Bazową i Rdzeń systemu (CORE EPC) była udzielona 5-letnia gwarancja producenta 

sprzętu (w postaci oświadczenia producenta) stanowiącego załącznik do oferty,  

2. zaoferowane przez Wykonawcę podstawowe elementy sieci muszą spełniać określone w PFU. 

Jak wynika z orzecznictwa KIO oraz korekt nakładanych przez jednostki wdrażające (WWPE), zapis o 

wymogu dołączania do oferty oświadczeń podmiotów trzecich jest niedopuszczalny w świetle ustawy 

Pzp, a w szczególności Art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Pzp, gdzie przepisy te stanowią 

odzwierciedlenie wspólnotowej zasady, zgodnie z którą specyfikacje techniczne jak i wymagane 

dokumenty będące składowymi oferty winny umożliwiać oferentom jednakowy dostęp do zamówienia 

i nie powodować tworzenia nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na 

konkurencję (art. 23 ust. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2014 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 

dostawy i usługi). 

Wnosimy o usunięcie powyższego wymogu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę dotycząca zapisów SIWZ. 

Zamawiający uprzejmie informuje Wykonawcę, iż oświadczenie producenta sprzętu potwierdzające 

długość gwarancji jest niezbędne z uwagi na zapewnienie ochrony interesu Zamawiającego. 

Oświadczenie takie jest oświadczeniem woli, możliwym do złożenia przez każdego z producentów, 

trudno więc mówić o jakimkolwiek ograniczeniu możliwości przedstawienia ofert pochodzących od 

różnych producentów. Ze względu na długi okres użytkowania sprzętu, Zamawiający bierze pod 

uwagę ewentualność zaprzestania w tym czasie prowadzenia działalności przez wybranego 

Wykonawcę, dlatego dla zabezpieczenia własnych interesów oczekuje od Wykonawców oświadczenia 

producenta sprzętu o długości gwarancji w celu weryfikacji ofert Wykonawców na etapie 

postępowania przetargowego.  

Zamawiający dopuszcza także oświadczenia autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzające 

długość gwarancji.  

 

Pytanie 2: 

W opisie przedmiotu zamówienia (strona 4 SIWZ) Zamawiający postawił następujące wymaganie: 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

W ramach tego warunku zobowiązany jest do: 

Wykazania, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał roboty budowlane dotyczące 

najważniejszych  robót tj. zaprojektowania i budowy sieci telekomunikacyjnej w zakresie objętym tym 

zamówieniem w tym minimum jedną o wartości co najmniej 700.000,00 zł. brutto, wraz z podaniem 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty 



te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę oddzielnie doświadczenia w 

zakresie wykonania: 

- dokumentacji projektowej, 

- robót budowlano montażowych sieci telekomunikacyjnych o łączne wartości co najmniej 700.000,00 

zł. brutto. 

Co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie „w zakresie objętym tym zamówieniem”, czy oznacza 

to również projekt, robotę budowlano montażową w zakresie sieci WiFi lub WIMAX? 

Czy Zamawiający oczekuje referencji zgodnie z wymogiem postawionym w PFU na projekt i robotę 

budowlano montażową w zakresie sieci LTE? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje referencji zgodnie z wymogiem postawionym w PFU na projekt oraz robotę 

budowlano montażową w zakresie sieci LTE. 

 

Pytanie 3: 

W opisie przedmiotu zamówienia (strona 4 SIWZ) Zamawiający postawił następujące wymaganie: 

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż dysponuje: 

- osobą do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej, 

- osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej, 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje budowy sieci szerokopasmowej 

radiowej, w związku z tym, zwracamy się z pytaniem dlaczego w wymaganiach osobowych postawił 

wytyczne dla projektanta oraz kierownika robót w specjalności przewodowej? 

W opinii Wykonawcy Zamawiający powinien wymagać osób z kwalifikacjami zbieżnymi w zakresie 

niniejszego projektu tj. Projektanta i Kierownika robót z uprawnieniami radiowymi bez ograniczeń. 

Być może Zamawiający błędnie zinterpretował pojęcie „infrastruktura towarzysząca”, ale wyjaśniając 

w ten zakres nie wchodzą roboty radiowe. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż dysponuje:  

- osobą która posiada niezbędne uprawnienia do projektowania sieci i instalacji telekomunikacyjnych i 

teletechnicznych oraz kierowania robotami telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi tj. uprawnienia 

budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

telekomunikacyjnej. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 


