Wrocław, 2 października 2020
Do Zainteresowanych
CUI-ZZ.3210.16.2020/1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dzierżawa włókien
światłowodowych na potrzeby EDU-MAN etap VI ”, o znaku CUI-DNZ.3210.16.2020

W związku z otrzymaniem pytań do niniejszego postępowania, działając w trybie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem dot. dzierżawy włókien
światłowodowych oznaczonym znakiem CUI-ZZ.3210.16.2020 w ramach, którego należy
złożyć ofertę na dzierżawę włókien światłowodowych w 269 relacjach z terminem
uruchomienia od 1.01.2021r. zwracamy się z prośbą o zmianę terminu aktywacji usług na
zapis brzmiący „w terminie nie dłuższym niż 150 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający określił termin uruchomienia usług jako 1.01.2021r. Wykonawca zwraca
uwagę, iż określenie zbyt krótkiego terminu dostarczenia usług narusza rażąco art. 7. ust.
1 Ustawy w taki sposób, że stawia w uprzywilejowanej pozycji podmiot, który obecnie
świadczy dla Zamawiającego usługi podobne, bądź identyczne z tymi objętymi niniejszym
postępowaniem. W związku z wymogiem dostarczenia mediów światłowodowych
Wykonawca winien doprowadzić do obiektów Zamawiającego fizyczną infrastrukturę
kablową. Określając termin realizacji na 1.01.2021r. Zamawiający nie uwzględnił czasu
niezbędnego dla wybudowania kanalizacji teletechnicznej (lub wydzierżawienia istniejącej
od innego operatora), która jest konieczna, aby zaciągnąć w niej kabel światłowodowy.
Umowy międzyoperatorskie regulujące ten aspekt przewidują, iż na sam okres uzgodnień
technicznych koniecznych do realizacji określony jest na co najmniej 90 dni – a dopiero
po ich zakończeniu (i uzyskaniu zgody) możliwe jest rozpoczęcie prac instalacyjnych.
Wykonawca pragnie podkreślić, z dotychczasowej praktyki wynika , że rozpoczęcie
świadczenia usług dla abonentów na warunkach wyżej opisanych następuje w terminie od
120 do 150 dni od podpisania Umowy. Zatem przedstawienie przez Zamawiającego
warunku rozpoczęcia świadczenia usług w terminie wskazanym w postępowaniu,
powoduje, iż większość wykonawców nie będzie mogło złożyć swojej oferty, a zawężenie
Zamawiającego, nie pozwala na optymalizację zamówienia. W związku z powyższym czy
Zamawiający wyraża zgodę na określenie realnego terminu rozpoczęcia świadczenia usług
na: do 150 dni od daty zawarcia umowy?
Mając powyższe na uwadze wnosimy również o dopuszczenie przez Zamawiającego
możliwości składania ofert częściowych na każdą z relacji wyspecyfikowanych w zapytaniu
CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
W E
W R O C Ł A W I U
ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław
tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 798 44 90
cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się na www.bip.cui.wroclaw.pl

osobno. Pozostawienie konstrukcji postępowania w dotychczasowym brzmieniu
spowoduje ograniczenie możliwości złożenia oferty do dostawcy, który obecnie świadczy
już usługi dzierżawy włókien co znacząco zawęża grono potencjalnych podmiotów
mogących wziąć udział w postępowaniu, a którzy mogliby złożyć swoje oferty na
wykonanie Zamówienia. Dzięki zwiększeniu ilości potencjalnych ofert Zamawiający
mógłby dokonać wyboru z szerszego spectrum ofert, co pozwoliłoby na wygenerowanie
dodatkowych oszczędności przy realizacji poszczególnych usług i przyczynić się do ich
zwiększenia dla całości usług objętych postępowaniem.
Zwracamy również uwagę, że kryteria wyboru ofert zostały ustalone w sposób, który
poprzez przyznanie dodatkowych punktów za skrócenie terminu przekazania włókien do
użytkowania preferuje operatorów, który dysponują własną infrastrukturą we wskazanych
lokalizacjach właśnie z uwagi na konieczność ewentualnej dobudowy.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów poprzez wydłużenie terminu
realizacji do 150 dni od daty podpisania dokumentów oraz dopuszczenie możliwości
składania ofert częściowych na każdą z relacji objętych zamówieniem osobo.
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji a także nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych na każdą z relacji objętych zamówieniem osobo.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany kryteriów oceny ofert.

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Dauksz
Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano podpisem elektronicznym w dniu: 02-10-2020

Sprawę prowadzi
Gabriela Nowak-Piechota
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