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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

Milanówek, dnia 19.12.2013 r.        

Nr sprawy: TOM.271.2.28.2013         

                  
                                                   

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/33/INF/13 na  "Budowa sieci informatycznej, 
systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka” 

 
                     
Zamawiający informuje, że  w dniu 18 grudnia 2013 roku wpłynęła prośba w sprawie ww. 
postępowania: 
 

„W nawiązaniu do ogłoszonego postepowania proszę o udostępnienie pliku 
konfiguracyjnego aktualnie posiadanej centrali Alcatel-Lucent. jest to plik, który nie zawiera 
żadnych poufnych danych, z drugiej strony jest niezbędny do właściwej wyceny rozbudowy 
posiadanego systemu. Oczywiście można uznać że Wykonawcy mogą zaproponować inne, 
równoważne rozwiązanie ale koszt dostarczenia całkowicie nowego systemu i prac 
związanych z integracją z już istniejącym będzie kilku krotnie wyższy niż rozbudowa 
istniejącej centrali Alcatel-Lucent. W żywotnym interesie Zamawiającego jest wiec 
udostępnienie pliku konfiguracyjnego, o co niniejszym proszę. w przeciwnym przypadku 
Zamawiający narazi się na podejrzenie o naruszenie zasady uczciwej konkurencji i zasad 
równego dostępu do zamówienia publicznego określone art. 7 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych, nie udostępniając publicznie ww. pliku. w wyroku z dnia 25 stycznia 2006r. syg. 
akt II Ca 693/05 Sąd okręgowy w Bydgoszczy orzekł, iż art. 29 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie wymaga faktycznego wskazania lecz uznaje za wystarczające 
uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji. taka sytuacja ma miejsce w chwili obecnej, 
ponieważ oprócz firmy aktualnie obsługującej Zamawiającego żaden z 
oferentów/Wykonawców nie może przygotować i złożyć oferty w przedmiotowym 
postępowaniu.”  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wniosek Wykonawcy wpłynął po terminie wyznaczonym 
na zadawanie pytań zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Pomimo tego Zamawiający podjął decyzję 
o udzieleniu odpowiedzi na pismo Wykonawcy. 

 
Zamawiający wyjaśnia, że w powyższym postępowaniu nie narusza postanowień ustawy Pzp 
poprzez sugerowane przez Wykonawcę naruszenie zasady uczciwej konkurencji, a także 
równego traktowania Wykonawców, a co za tym idzie równego dostępu do zamówienia 
publicznego. Zarzut postawiony przez Wykonawcę, że tylko jeden Wykonawca może 
przygotować i złożyć ofertę nie znajduje uzasadnienia. 
W dokumentacji postępowania udostępnionej wszystkim Wykonawcom, w załączniku nr 1e 
„Wymagania odnośnie telefonii VoIP” w pkt. 2.2 Sprzęt i funkcjonalność systemu VoIP 

Zamawiający opisał jaką obecnie posiada centralę, podając jej parametry techniczne. 
Zamawiający podał również inne dane niezbędne do przygotowania oferty przez 
potencjalnego Wykonawcę. 
 
Wychodząc naprzeciw Wykonawcy Zmawiający podjął decyzję o udostępnieniu Wykonawcom 
pliku konfiguracyjnego aktualnie posiadanej centrali. 

           Z poważaniem 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                           -/- 

                                                                                                     Łukasz Stępień  


