
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

 
Znak : PO- II – 370/ZZP-3/31/09    Szczecin, dnia 9 grudnia 2009 r. 
 
 
 
                                                                           Polska Telefonia Cyfrowa Sp . z o.o. 
       Al. Jerozolimskie 181 
       02-222 Warszawa 
                                                                           Fax 022 413 91 09 
Dotyczy: post ępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadz onego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: „ Świadczenie usług telefonii 
komórkowej przez okres dwóch lat wraz z dostaw ą aparatów telefonicznych 
oraz urz ądzeń do przesyłania danych” Nr sprawy: PO-II-370/ZZP-3/ 31/09 
 
 
 
Zgodnie z przepisem art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) , w odpowiedzi na 
protest Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 
grudnia 2009 r. – postanawiam oddali ć protest w cało ści  jako bezzasadny. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 2 grudnia 2009 r. uczestnik postępowania Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie złoŜył protest na działanie Zamawiającego Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie podjęte w ramach postępowania. 
 
ZaskarŜona zostały czynność Zamawiającego, polegająca na sporządzeniu 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
sposób naruszający ustawę Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie: 
 

1. Art. 29 ust. 2 Pzp i art. 7 ust. 1  Pzp  poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 
w sposób, który narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców. 

 
W związku z powyŜszym Protestujący wniósł o: 
 
Nakazanie Zamawiającemu dokonania doprowadzenia postępowania do jego 
zgodności z przepisami Ustawy i modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
 

 
Dp postępowania wywołanego wniesieniem protestu przystąpił po stronie 
Zamawiającego  Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie. 
 



                     11 grudnia 2009  

   2 

Przyczyną złoŜenia protestu było określenie przez Zmawiającego wymogu w siwz 
odnośnie obowiązku świadczenia przez wykonawców usługi polegającej na łączności 
głosowej w czasie rzeczywistym, opartej na technologii przesyłu danych 
umoŜliwiającej połączenia jeden do jeden i jeden do wielu za pomocą dedykowanego 
w aparacie przycisku (bez konieczności wyboru numeru). Protestujący wskazał, Ŝe 
w/w funkcjonalność moŜe być świadczona wyłącznie przez usługę „push to talk” , 
która posiada w swojej ofercie wyłącznie jeden z Wykonawców, co narusza zasady 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
 
Zamawiający nie podziela argumentacji Protestującego z następujących przyczyn. 
 

1. Określenie wymogu świadczenia przedmiotowej usługi wynika ze 
szczególnych obiektywnych potrzeb Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie ograniczył zapewnienia funkcjonalności określonej w rozdz. 
XV.III.4 siwz do świadczenia usługi „push to talk” 

3. MoŜliwość świadczenia w/w usług posiada więcej niŜ jeden podmiot na rynku. 
 
Ad. 1 

Wymóg postawiony wykonawcom, świadczenia usługi łączności głosowej w czasie 
rzeczywistym opartej na technologii pakietowej transmisji, danych wynika z 
rzeczywistych potrzeb i specyfiki pracy słuŜb Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

Technologia umoŜliwiająca połączenia „jeden do jeden i jeden do wielu”, za pomocą 
naciśnięcia dedykowanego w aparacie przycisku  znajdzie zastosowanie m.in. przy 
następujących czynnościach: 

- bezpośrednim kontakcie pomiędzy Dyrekcją a Kierownikami komórek 
organizacyjnych oraz podległymi pracownikami 

- przy kierowaniu i koordynacji prac w czasie prowadzonych akcji 
przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych., 

- koordynacji prac związanych z usuwaniem awarii urządzeń nawigacyjnych 
mających istotny wpływ na bezpieczeństwo Ŝeglugi, np. usuwanie awarii systemu 
VTS lub kabla światłowodowego UMS (Wydział Elektroniki i Łączności), 

- koordynacji prac związanych z ochroną środowiska morskiego przed 
zanieczyszczeniami (Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego), 

- koordynacji zadań interwencyjnych związanych z likwidacją skutków działania 
Ŝywiołu morskiego (Inspektorat Ochrony WybrzeŜa), 

- koordynacja prac przy wykonywaniu pomiarów hydrograficznych; (łączność 
pomiędzy pracownikiem obsługującym urządzenia referencyjne na nabrzeŜu – 
hydrografem na jednostce pływającej  - szefem jednostki pływającej – bezpośrednim 
przełoŜonym). 

Przedmiotowa usługa pozwalająca na natychmiastowy kontakt kilku pracowników w 
czasie rzeczywistym, wyeliminuje słabą stronę łączności UKF (brak zasięgu 
pomiędzy Szczecinem, a niektórymi placówkami UMS). Przy jej wykorzystywaniu 
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zbędne są takŜe specjalistyczne uprawnienia, które są konieczne w przypadku 
obsługi radiotelefonów. 

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu przez Dyrekcję UMS do systemów VTS 
czy UKF, ww. usługa pozwoli na pełną realizację jej statutowej roli w procesie 
zarządzania UM w Szczecinie. 

Ad. 2 
Zmawiający nie ograniczył wymogu określonego w rozdz. XV.III.4 siwz do 
świadczenia usługi określonej jako „push to talk”. PowyŜsza usługa powinna być 
świadczona w ramach pakietowej transmisji danych, które jest technologią 
powszechnie dostępną. Nie określono przy tym konkretnych rozwiązań technicznych 
oraz sposobu realizacji połączeń głosowych. Dlatego teŜ kaŜdy z wykonawców 
potencjalnie jest w stanie spełnić wymagania Zamawiającego, ewentualne 
zaniechanie polegające na nie oferowaniu takich usług przez poszczególnych 
wykonawców, nie moŜe decydować o sposobie dokonanie opisu przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający w tym zakresie w pełni przychyla się do stanowiska 
Przystępującego do protestu.  
 
Ad. 3 
Przystępujący do protestu podniósł, iŜ nie jest prawdą jakoby wyłącznie jeden 
podmiot na rynku świadczył usługi określone w rozdz. XV.III.4 siwz powołując się na 
postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Komendą 
Wojewódzką Policji w Poznaniu. Z dokumentacji tego postępowania wynika, Ŝe PTK 
Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oferowała w  2007 r. usługę „jeden do 
jeden i jeden do wielu”. 
 
 
                                                                      z up. Dyrektora Urzędu Morskiego 
                                                                                   w Szczecinie 
                                                                                Zenon Kozłowski 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat, 
2.Polkomtel S.A. , ul. Postępu 3, 02-676 WARSZAWA, fax 022 426 01 58 
3. a/a. 
 


