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 Warszawa, dnia 19 października 2016 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Biuro Administracyjno - Finansowe 

BAF-WLZP.251.24.2016.2.ASz

Informacja o złożonym zapytaniu
dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu

pn. „Opracowanie i wdrożenie aplikacji wraz z algorytmem analizy zdarzeń kolejowych
 oraz świadczenie usługi utrzymania.”

oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego

nr postępowania: BAF-251-711/2016

W terminie do dnia 17 października 2016 r. Zamawiający otrzymał następujące pytanie od 
Wykonawcy:
Pytanie nr 1: W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Opracowanie i wdrożenie 

aplikacji wraz z algorytmem analizy zdarzeń kolejowych oraz świadczenie usługi 
utrzymania” o nr: BAF-251-711/2016, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie 
wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – PZP (zgodnie ze stanem na 22 
czerwca 2016 Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
Nasze wątpliwości budzi określony w pkt. 4.1 SIWZ termin realizacji Etapu 1 prac wskazany 
na 16 grudzień 2016. Mimo, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
wymaganymi określonymi w pkt. 5 SIWZ, w ocenie wykonawcy termin określony w pkt. 4.1 
SIWZ jest zbyt krótki na wytworzenie aplikacji spełniającej indywidualne i nietypowe 
wymagania Zamawiającego. Wskazany termin nie uwzględnia czasu niezbędnego do 
zachowania należytej staranności przy realizacji zamówienia. Wskazany termin realizacji 
etapu 1 został wyznaczony w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz może 
wskazywać na preferowanie określonego wykonawcy.
Ustalając termin realizacji zamówienia publicznego Zamawiający powinien uwzględnić skalę 
zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego 
realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na zrealizowanie zamówienia, czy na 
rozpoczęcie jego realizacji może wskazywać na preferowanie wykonawcy posiadającego 
więcej informacji o wymaganiach Zamawiającego np. w zakresie doświadczenia 
Zamawiającego, które należy uwzględnić w przygotowywaniu algorytmu analizy zdarzeń 
kolejowych jak również i projektu aplikacji. 
Działania takie stanowią naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy PZP dotyczących uczciwej 
konkurencji oraz art. 7 ustawy PZP odnoszącego się do zachowania uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców. Naruszenie przepisów obowiązującego prawa może 
stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. 
Nasze wątpliwości dotyczące poprawności ustalenia terminu z pkt. 4.1 SIWZ potwierdza 
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w analogicznej sprawie. W uzasadnieniu wyroku KIO z 
dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. akt: KIO 1123/10) Skład Orzekający KIO określił, że 
przewidzenie zbyt krótkiego, a w dodatku nie określonego okresu przeznaczonego na 
przygotowanie wykonawcy do spełnienia świadczenia, gdy przygotowanie to wymaga 
przeprowadzenia skomplikowanych procedur nie może być uznane jako właściwe stosowanie 
art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W uzasadnieniu tego wyroku Skład Orzekający KIO zwraca również uwagę, że działania 
takie mogą stanowić także naruszenie innych przepisów obowiązującego prawa: „Działanie 
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podlegające na określeniu zbyt krótkiego terminu na rozpoczęcie świadczenia usługi, przez 
wykluczenie swobodnej konkurencji, uniemożliwi w praktyce zamawiającemu obniżenie 
kosztów zawieranej umowy. Ponadto wadliwe wyznaczenie terminu rozpoczęcia świadczenia 
usług zmusza wykonawców do wzięcia pod uwagę, przy określaniu wysokości oferty, 
kosztów ewentualnych kar umownych. Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 44 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów. Zarazem art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi, iż naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot 
lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji.”
Wnosimy o dokonanie modyfikacji w treści pkt. 4.1 SIWZ - oznaczenie terminu realizacji 
etapu I: „w terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Podkreśla ponadto, że ostateczną decyzję 
o przystąpieniu do złożenia oferty podejmuje potencjalny Wykonawca, w oparciu 
o warunki zawarte w SIWZ, jak również własne doświadczenia i racjonalną ocenę ryzyka 
biznesowego. Ponadto wskazuje, że zawarte w SIWZ wymagania odnośnie doświadczenia 
dotyczą wyłącznie osób, realizujących Zamówienie, a nie bezpośrednio Wykonawcy. 
W SIWZ Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy wykorzystania szerokiego zakresu działań i 
rozwiązań w celu usprawnienia realizacji Zamówienia – dopuszcza zastosowanie różnych 
form współpracy w celu realizacji zamówienia (nie stawia ograniczeń w zakresie wielkości 
zespołu oraz nie wyklucza angażu podwykonawców).
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