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Wykonawca wnoszilcy protest:
GTS Energis Sp. l' 0.0.
AI. Niepodleg~oScl69

02-626 Warszawa
Tel.: 02248880 00; Faks: 02248811 03

zamawiajctcy:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Panstwowy Instytut Badawczy
UI. Czemlakowska 16
00-701 Warszawa
Faks (22) 840 81 41
Email: rn~rma@clop.pl

Dotyczy: Przetarg nieogranlczony na 5przedai, d()s~ru~nlef' ~~in'~!Qwalli~;!.fnH::tuHqi~ni~ I
sprawdzenie poprawno5ci fun\(cjonowania systemu teJekQml~n.'k;;af;V:j(Ui\qQ~tQtP'Jl.Q<) .;J:f'dlrv~~rdf,l
nowej centra II telefonicznej wraz z wypo5a~enlem (;z~&~\IV kQmp~f.~r(lIl¥V ii!l~",r~t.y 1.IIY$te(TU:lWQ)
oral: 5wiadczenie prze;r. okres trzech lat ustug telel<omyniJ(l}cy;inych (te'~fQlll~(Wp"l r~~$QWYl="'}.
ZnQk SQrawy: EZLZP-12/20Q2

PROTEST
DziafaJqC w imieniu GTS Energis Sp. Z 0.0./ z sledzibq w4WarsJiqwie/ n~l nodstClwle <:'lrt. 1.80 \J!:.it. lusi(,lwy 2. onia
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publianych (Dz. U, Z007 r. t Nr 2;Z~iP02;. :J:6S5.~ p6~n.2rn) zw~najclalej
.,Ustaw<t" lub "Pzp", wnOSZ/i protest wobec czynnoscl Ziamawli:ljqGego pool~t~j w I:Ok\~PQ!it~pqw~rJ./rll

polegaj2\.cej na sporzqdzeniu specyftkacjl istotnych warunk6w zaIl16wlenl~ASrWZ) wrqZl:jegoz~jq.c.::nikarnj

w

spos6b naruszaj'tc;y Pzp. ProtestujctCV zarzuca Zamawiil1~.:e"lu f'iilr-«$xfp"le art.l..,~t, 'lQr~;~rt~ ~
ust. 2 Ustawy poprzez ograniczenle konkurencji na skut\':k wyrnQQiJ l"eaH;f":lc.jjz~JTtPwieMla pt1pr;:e7, ti'tC'lt:!
kablowe.

w zwlqzku z powyiszym wnosimy 0:
1) Zmian~ tresd

srwz oraz zalqcznlk6w do SIWZ, w takl spos6b, aby o,~powi''1di;1ly

wymogmn ustawy.

2) Dopuszczenie mozliwosci swladczenia przedmiotu Ulmowienlfl takleQr09f:t r,~dlqw'l..

w

Powyisze fakty naruszajq zasady uczciwej i<onkurencji j rownego tf'q~.tow(mJq Wvkon;?wcow,
k(m~l;kw~n(jl
interes prawny protest:ujqcego doznatl.lszczerbku.' Prelwidiowe okr5SIe.nle Wi:IfI.lI'lk6w S1.Wl . ~kut.I<n'wl!\lpby
ubieganiem sh~ 0 udzieienie niniejszego zamowienia, ewentualnie zlozeniem bi~r(jll'eJI\oFlkqrenc:Ylnej {)terlY.

NmleJszy protest nie podlega
wart. 180 ust. 3 UstaVVV.
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w zwiqzku z' wrliesienient

~lO

vv

tr.mmf'lie:

wskiJIzi:inyrn

GI;:; ,in\!:!JI:'> ~fl, ;:; 0.0. II AL Nlep"ClI~QIrl1.cl 89 II 02-1526 Wal'JZhWI:I / I rete +'113 122i 'Ias ao rll) / / 1<;<,. 'i,'iH [jej I~[jf.i (in :'j 1 f I ';-IlH"'; iI'.rr;fi"lil>li1-\j,ISfl\li!<1'Jiili,PI
2~'<ie~:'GW ..n" W R~lesrr.. e Prz!:asl~bIQi1:QW pmW.,<1l.0num {.llti!Z Slid iCelonow\j lila In_'ll. WU(~~<l""~{, ~1\I.W~)\li~it'II/,.,;lnpi1CI"'I''''!i K'i1Ip~;jfiO >lO;;'I~tN ;~,d':Ili'<!\(:h"
"c,u (: (RS 00000 I 9 194/ I NI..: 52G-;?'l·?3·72 III 865.G3Q.500.00 u
'
.

I

TO

P.02

00228408141

UZASADNIENJE '
' . '

.

'.

' .

.:.

.

Zamawiaj'tcy w SIWZ oraz jego zaf'tcznlkach, W oplsie pl'2edmlof;u ~(ri¢Wi~nla"(f~lf.lf:zniknr 7.:L), w~I(3Z~ljeJ2:e
przedmlotem zam6wienia jest Instalacja stafego dost~pu ~ablowego: IN pos~c:i.l.tczy cyf~'O\Ny~h na;llomeljy
dost~pu 2 x ISDN PM (306+0).
' : . .;
'.
Taki wymag dotyczqcy przedmiotu zamowieni'l stanowl n~ruszenie li.l$qdy. ~Ic~ciwej kPnKurencjl. il'o.vl/ile{J1i
traktowania Wykonawcow.
"
.
.' .
,
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - "Prawa telekomunikacyjne" rile rO:lnlcujl:i! technologl! :~wl~dcl~lli~. (,stun
telekomunikacyjnych, a jedynie gwarantuje odblOrcy koncowemu o~rlVI:n"njet~s.tugjoo~re$lP'nf)j ja~q$c.i I
wyznacza dostawcy usfugl okreSlone obowiqzki w razle nledotr~yniania~jji\I\~5CL lpt.lnjctuwjqz~nia adpirm::'t
koncowego nie rna wi~c znaczenia, w jaklej technologH Sq dost;circzanE! mu ~lsl'u~:IL
' . . .,
Wykluczenle moiliwosci zastosowanla Innej technologii nil=l ",est . wii~den sposotJ tJi:.:!,$~I(~hiCln~~ pl'ze~
Zamawiajqcego. Zawarte w SIWZ ograniczenla nle maj't tez zCidnegp 1,lzasadnl~~fll(:1 t(~chnolpgi(2m,gp. Prlddmtrlt
zarnowienia moie bye bez zadnych przeslk6d swladczony w kaldej~hnoJo~ll, l~mJwnq b\~jlr;le,wqd')'1,ej
(radiowej) jak i kablowej, bez roinjcy w zakresle jakosci. Zam"wiajqCYIQgmni(;:2qj~c: techn%gjqnle. przecjmjpt
zamowienia, nie wykazal, ze jest to uzftsadnlone jego Potrzeblllmi. lClmawli:lJqcV I1Elwqtnie. wv1a,z<tI, te
wytqcznie ustuga 0 parametrach granic:znych wyznaczonych w SIWZ urnolllwla mlJ reaIl2Q~j~ l!:ehAZEwoiooago W
ramach post~powania 0 udzielenle zamowienia publlcznego.
'.
W vvyroku z dnia 25 stycznia 2006r., sygn. akt II Ca 693/05 Sqd Okr~gowy w HycJg()t~ZCly orzek., il:alt.l9 w;t.
2 pzp nle wymClga faktycznego wskazanfa, lea uznaje z~ wy5IarCZaji.tCel.ipr~lWCJQPo(jobllic~ni~ utrudnlenia
ken kurencji.

Zdaniem

Protestujqcego
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przedmiotu

4!amowlenla

W opiSiJllY

PQW.yZi?j

s[Jos(~lJ

St:tIWi'<1

W

uprzywllejowanej sytuacji Wykonawc~, kt6ry dotychczas wykonywatna rJ£;!C,l Z~ITmWiajijc.t:..'QQ US.h.lgi {)~"fi$loI1e
w srwz. Dotychczasowy Operator, woJ)ec obecnych ograniczen tectmolcigicznych, nie bOOZi(t musli!lt prqr.pM
LJwag~, przy kalkulacji oferowanej ceny, kos:ztOw inwestycyjrwch. Takie'.lIpr?YWltejowanie~lot:yct·lc?:aS!Jwe~,o
Operatora stanowl niedopuszczalne naruszenie pracedwy przetargowej. 2gOi;!nl~ 2 wyrqki~mlcspo:lu Jl,rf>II:row
(ZA) z dnia 2.02.2005 r. (UZP/ZOO-153/05 Lex nr 17)229) ZamawiajEtcemu nit! wolnaokreslac prlf:df'l'lI otJl
zamowienia w sposab, ktory mogfby utrudniac uczeiw'll<onkurencj~.

i<westia wytqczenia dragi bezp~ewodowej (radiowej) 7. realizaCjiZamowtenia by/a przedmklll8'm or::~:;r:Z;lliCl:wa
Krajowej Izby OdwotawczE~j ! Sq,du Okrti90wego w Szq;ecinie. Dba te organy Of;r.ekajqCI: ~lru:HYI te t,"I0r(m!c/.~,:nJa
w stosowanilJ technologll radiowej, nawet przy takim podmlocie,jaldrrl j~st·· I<orne:nt:ta Wf;uewarJzlm PpliCjl,

naruszajq zasad~ uczciwej konkurencji (wyrak KIO z d"ia 21 rnaja '2008 1"( sygn. AI<t KJo/u:rp 't4::1./08, ~'Yl'ok
z dnia 6 slerpnia 2008 r., sygn. Akt II ca 657/0S).
Postawienle takiego warunku powoduje, ie automatycznie wYk.luCZZJSi~~Z post~PQWanji:lpO!:encji'1InYI;h
Wykonawcow, ktorzy swiadczq usfug! telekomunikacyjne drogq; rClqiowll..F)r?e~ to eli' kt()f~y Swi;:ldC:1.(l \,jsllJr,ji
telekomunikacyjne dro9't kablowit zostali postawleni przez zamawlaj~l;ego w tlprLywUejliwc~nej pozycJi, co W
ewidentny spos6b narusza zasady uczciwej konkurencji.
.
.
50 w Szczecinie

Tectlnologia radiowa nie jest gorsza ad dost~pu kablowego (~~wi~tlowO(l(w4egQI rnl{;!dzi,~ne~ID). Nle 1)'1a
uzasadnienia dla ograniaenia W 5wiadczenlu uslu9, gdyi pa!ima rqdiow~ Iicenc.jr}/1IJWrmesq prz~~znticiOi'lG qo
profesjonalnych zastosowan telekomunikacyjnych. Kor.wstanle z . tych .Pi35Jn . I'Elr.liowydlpoza 5pt~fnlf~nierr1
technicznych wymagan (w Polsce obow/qzujq narmy ETSI) jest oodatkowQ f~:i'~~tn:;Jwanel kOI:.rdynowane pr;~1~2
niezaleiny organ panstwowy (w Polsce: Urz'td Komuni~acjr E=h;~I(tn~nh:;znej).
.
Koordynacja stosowanla kanat6w radlowych jest przeprowadzanQ w;cell./:
. sprawdzania, ezy dane urlqdzenle moie bye stosowane na tereniekrajuj
zapewnlenia braku wzajemnych zakrocen pomi~dzy url'l.dzenlaml. r~idiowyrnl na rertlnla I<t<lju jZlk lei wkra)?Kh
s<::{siadujqcych;
. .
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• wydania lub odmowy p()zwolenia radiowego;
naliczenia optat dla uiywanla danego zasobu radlowego.
Aby zapewnic wysokq j skalowanq nlezawodnosc fi!tCZa, stosowalle SEt Odp-owie(lnit;. r:~I(:om!;lndiill::jl1.rplanlswr].ne
opracowane przez mi~dzynarodowe organizacje zajmujC:l.~~ 51~ r~dlokormml~c:i;;l.(np •. rnJ~R),
Oapowiednio zaprojektowana j zainstalowana radiolinia rnoie zapewnic: ~~Lcz~ d(J~l'an$rni:sii(l~tnych, kr:6reflc

niezawodnosc osi.:tga warto5c nawet 99/9999% w skali roku.
W zakresie bezpieczenstwadanych w wal'Stwie fizycznej (plerwsza warst:wl'J rn()f~elll. PSl Yj. ~;;tCl.a (.kHlydl (Qn.l~lfl
warstwa modelu OS1), jakq bez wqtpienia stanowia. linle l'adloW6, pozjL)n1 ~'9be,~p)f")Pf41 ,j\?'flt rlCl t:yn'l !~{lnwni
poziamie co inne technoll)gie realizacji {'leza ostl:ltniej mill. Sq to I'Ozwi<:tlimla.h'.':la~l)inl.llll!r.i:lcY1n~ If.lZ:lprtibm''Jtlflt!
przez mj~dzynarodowe organizacje standaryzacyjne (ITU, ETSI I IEEE I U3FT).
'
W zwia.zku z powyzej przytoczonymi faktaml, Protestujqcy uznaje, ~e SlWl wrilZ !. zah\,clr1lk,:ilni sporzqdzone
!.ostaty w taki sposob, Zl~ utrudniajq, a wr~cz uniemoiliwiaja. tJczclWq konkur~:nc.j~
?lt.1, ~'.9 Li;,L 2 w·.;tawy.

Istnieje wiG'c uzasadnlona podstawa do zmiany tresci SlWZ wraz '/ ulfqCZnlK.qflll pOprZE!4 pqS;;~m'Nlit~
parametrow technfcznych i dopuszaenie wykonywania przedrni(1tuzijrn6wiE.\ni~1 I:ill<t:it;:clro>]':l wdk1\fI/it, 0 co
Protestujetcy wnosi.
.

w

jmjenlu ~T? Energji Sp, ~ Q.Q.;

Piotr Paw~owskj

Dyrektor Sprzedaiy
GfS Energis Sp. Z 0.0.

Za1etczniki:
PetnomocnjctwD.
Odpis aktualny z KRS,
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