
   
Warszawa, 25 marca 2020 roku 

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service)”

znak postępowania: ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020]

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szanowni Państwo,

I. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 8 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści 
Zapytania ofertowego:

Zmiana nr 1:
Zapytanie ofertowe, Rozdział II, po pkt 5. Zamawiający wprowadza pkt 6.:
6. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zmiana nr 2:
Zapytanie ofertowe, Rozdział IV pkt 4 ppkt 1):
Było:
1) Zamawiający pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.) odpis dotyczący Wykonawcy z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji.

Po zmianie jest:
1) Zamawiający pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346) odpis dotyczący Wykonawcy z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji. 

Zmiana nr 3:
Zapytanie ofertowe, Rozdział IV pkt 5, zdanie pierwsze:
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Było:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie 
przesłanki, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt 6) Zapytania, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe informacji, 
o której mowa w rozdziale VI pkt 7 Zapytania, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt 6) Zapytania – 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Po zmianie jest:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie 
przesłanki, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt 6) Zapytania, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe informacji, 
o której mowa w rozdziale VI pkt 8 Zapytania, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt 6) Zapytania – 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Zmiana nr 4:
Zapytanie ofertowe, Rozdział V:

Było:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu. Treść oferty musi odpowiadać 

treści Zapytania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferta składa się z:

1) Wypełnionego i podpisanego Formularza „Oferta” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego.

2) Wypełnionego i podpisanego Formularza Cenowego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 
Zapytania ofertowego. 

3) Wypełnionego i podpisanego „Wykazu usług” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania 
ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie – złożonego w celu 
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 
1) Zapytania ofertowego.

4) Zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z rozdziałem IV pkt 9 
- 12 Zapytania ofertowego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego, do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne 
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami - w przypadku gdy 
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

5) dokumentów, o których mowa w rozdziale IV pkt 4 ppkt 2) Zapytania, w przypadku podmiotu 
zagranicznego.

6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze 
Zapytanie ofertowe informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 7 Zapytania Wykonawca przekazuje 
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Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w rozdziale IV pkt 5) Zapytania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania 
ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien załączyć do 
oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w rozdziale VI pkt 7 Zapytania ofertowego. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, 
jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem.
Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozdział 2, art. 11 ust. 2 „przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie 
są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

8. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. Oferta wraz z załącznikami (a także zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej 

przez Wykonawcę oferty) musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację 
osoby podpisującej ofertę, natomiast w przypadku nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona 
pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę lub inne oznaczenie z którego 
jednoznacznie będzie wynikać brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.  

10. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w 
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do podpisania 
oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii musi zostać dołączone do oferty (o ile 
pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii musi zostać dołączone do oferty.

12. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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Po zmianie jest:
1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

przesyłając ją na adres: zakupy.ose@nask.pl. 
2. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę uprawnioną, pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać zaszyfrowana i przesłana w następujący sposób:

1) W tytule przesłanej wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy wskazać znak 
postępowania tj. ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020] oraz nazwę Wykonawcy.

2) Podpisana oferta wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty, które składa Wykonawca) musi zostać 
skompresowana w programie ZIP oraz zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym. 

3) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami w taki sposób, aby 
dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Datą otrzymania oferty 
wraz z załącznikami będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę wraz z 
załącznikami do serwera pocztowego Zamawiającego.

4) Wykonawca, przesyłając ofertę wraz z załącznikami, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
5) Wykonawca przekazuje hasło dostępu do złożonej oferty wraz z załącznikami po upływie terminu 

składania ofert jednak nie później niż w ciągu 60 minut od upływu terminu na składanie ofert, na adres: 
zakupy.ose@nask.pl. 

6) Wykonawca, przesyłając hasło dostępu, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
7) W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do oferty wraz z załącznikami w sposób 

określony w ppkt. 5 powyżej, Zamawiający w godzinach 8.00-14.00 jednokrotnie wezwie Wykonawcę do 
przekazania hasła dostępu oferty w ciągu 120 minut od wezwania przez Zamawiającego, zgodnie z 
Rozdziałem IX pkt 3 Zapytania ofertowego.

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu. Treść oferty musi odpowiadać 

treści Zapytania.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Oferta składa się z:

1) Wypełnionego i podpisanego Formularza „Oferta” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego. Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć  
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w 
pkt 3 powyżej.

2) Wypełnionego i podpisanego Formularza Cenowego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 
Zapytania ofertowego.  Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć  
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w 
pkt 3 powyżej.

3) Wypełnionego i podpisanego „Wykazu usług” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania 
ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie – złożonego w celu 
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 
1) Zapytania ofertowego. Dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy 
złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób 
opisany w pkt 3 powyżej.

mailto:zakupy.ose@nask.pl
mailto:zakupy.ose@nask.pl
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4) Zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z rozdziałem IV pkt 9 
- 12 Zapytania ofertowego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego, do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne 
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami - w przypadku gdy 
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów udostępniających potencjał powinno 
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym 
przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności. Dokument opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć  przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 3 powyżej.

5) dokumentów, o których mowa w rozdziale IV pkt 4 ppkt 2) Zapytania, w przypadku podmiotu 
zagranicznego. Dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć  przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 
3 powyżej.

10. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze 
Zapytanie ofertowe informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 7 Zapytania Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w rozdziale IV pkt 5) Zapytania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania 
ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć  przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 2 powyżej. 

11. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien załączyć do 
oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w rozdziale VI pkt 7 Zapytania ofertowego. Uzasadnienie dot. tajemnicy przedsiębiorstwa 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć  przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 3 powyżej. 
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 
20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozdział 2, art. 11 ust. 2 „przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie 
są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

12. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w 
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być 
sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w 
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym przez notariusza. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi zostać dołączone do oferty 
(o ile pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę) i złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1, 
w sposób opisany w pkt 3 powyżej.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, 
powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 3 powyżej.

14. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zmiana nr 5:
Zapytanie ofertowe, Rozdział VI:

Było:
1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu składania ofert. Informację o przedłużeniu terminu 
składania ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze 
Zapytanie ofertowe.

3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna być 
zaadresowana i oznaczona następująco:

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.:
„Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service)”

znak postępowania: ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020]

nie otwierać przed dniem 07.04.2020 r., godz. 12:00
oraz wskazywać dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi 
to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. Powyższa zmiana lub wycofanie 
oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem 

Miejsce:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –

Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa

Termin 
składania ofert:

do dnia 07.04.2020 r.
do godz. 12:00
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nieważności. Oświadczenie o zmianie oferty lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane 
w ten sam sposób co oferta. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, 
potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy.

5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrzona oraz zostanie 
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

6. Zamawiający otworzy i oceni złożone oferty – nie wcześniej niż po upływie terminu wyznaczonego na ich 
składanie. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało 
zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe, informację, która będzie zawierać:

a) nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
b) ceny brutto złożonych ofert.

Po zmianie jest:
1. Ofertę wraz z załącznikami sporządzoną w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę uprawnioną należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na 
wskazany poniżej adres e-mail. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona przed upływem terminu na 
składanie ofert. Dokładny sposób sporządzenia oferty został opisany w Rozdziale V Zapytania ofertowego.

2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu składania ofert. Informację o przedłużeniu terminu 
składania ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze 
Zapytanie ofertowe.

3. Wykonawca powinien, w tytule/temacie przesłanej wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami 
wskazać znak postępowania tj. ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020] oraz nazwę Wykonawcy, a 
następnie w treści wiadomości wskazać: 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.:
„Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service)”

znak postępowania: ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020]

4. Oferta wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty, które składa Wykonawca) musi zostać skompresowana 
w programie ZIP i zaszyfrowana zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 Zapytania ofertowego. Wykonawca 
przekazuje hasło dostępu do złożonej oferty wraz z załącznikami po upływie terminu składania ofert jednak 
nie później niż w ciągu 60 minut od upływu terminu na składanie ofert, na adres e-mail wskazany poniżej.

Adres e-mail: zakupy.ose@nask.pl

Termin składania ofert:
do dnia 15.04.2020 r.

do godz. 12:00.

Adres e-mail: zakupy.ose@nask.pl

Termin przekazania hasła dostępu 
do Oferty wraz z załącznikami:

do dnia 15.04.2020 r.
do godz. 13:00.
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4. Wykonawca może wprowadzić zmiany oferty pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminem składania ofert. Zmiana oferty musi jasno wskazywać wolę Wykonawcy w tym 
zakresie. Zmiana oferty wymaga jej złożenia, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej na adres: zakupy.ose@nask.pl. Wykonawca powinien, w tytule/temacie 
przesłanej wiadomości zawierającej zmianę oferty wskazać znak postępowania tj. ZZ.2131.84.2020.RST 
[OSE-S] [OSE2020], nazwę Wykonawcy wraz z informacją „zmiana oferty”.
Zmiana oferty wraz z załącznikami musi zostać złożona i zaszyfrowana zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 
Zapytania ofertowego. Do zmiany oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że 
zmiana oferty została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający 
nie dopuszcza złożenia zmiany oferty w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego. 

5. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminem składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi jasno wskazywać 
wolę Wykonawcy w tym zakresie. Oświadczenie o wycofaniu oferty wymaga złożenia, pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
uprawnioną, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: zakupy.ose@nask.pl. Wykonawca 
powinien, w tytule przesłanej wiadomości zawierającej oświadczenie o wycofaniu oferty wskazać znak 
postępowania tj. ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020] nazwę Wykonawcy wraz z informacją „wycofanie 
oferty”. Do oświadczenia o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dołączy stosowne dokumenty, 
potwierdzające, że oświadczenie o wycofaniu oferty zostało podpisane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty w 
postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego.

6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrzona.
7. Zamawiający otworzy i oceni złożone oferty – nie wcześniej niż po upływie terminu wyznaczonego na ich 

składanie. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało 

zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe, informację, która będzie zawierać:
c) nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
d) ceny brutto złożonych ofert.

Zmiana nr 6:
Zapytanie ofertowe, Rozdział VII:

Było:
1. W niniejszym postępowaniu składane przez Wykonawców oferty wraz z załącznikami (z zastrzeżeniem pkt 

2 i 3 poniżej), zmiany oferty, powiadomienie o wycofaniu złożonej oferty, muszą zostać złożone w formie 
pisemnej, natomiast pełnomocnictwa muszą zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej 
kopii.

2. Dokument, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 ppkt 3) Zapytania ofertowego tj. dowody potwierdzające 
należyte wykonanie usług wskazanych w „Wykazie usług” - należy złożyć w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, a w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – odpowiednio Wykonawca, którego 
dany dokument dotyczy.

mailto:zakupy.ose@nask.pl
mailto:zakupy.ose@nask.pl
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3. Wezwania Zamawiającego oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (skan 
dokumentów podpisanych przez umocowane osoby), przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania prowadzona 
była w języku polskim.

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Radosław Stefanowski, email: zakupy.ose@nask.pl.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, kierując 

wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego na adres podany w pkt 5 powyżej.
7. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, jeśli prośba Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień treści 

Zapytania ofertowego wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
pierwotnego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Treść wyjaśnień wraz z zapytaniami bez ujawnienia źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe.

9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania 
ofert. Informację o zmianie treści Zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na 
której zamieszczono niniejsze Zapytanie ofertowe.

10. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli 
jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Po zmianie jest:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem adresu zakupy.ose@nask.pl.
2. Zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i 
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwany dalej 
„Rozporządzenie dot. środków komunikacji elektronicznej”, określa się dopuszczalny format 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do 
Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub 
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf” – w tym przypadku 

należy użyć formatu XAdES.
3. Wezwania Zamawiającego oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Radosław Stefanowski, email: zakupy.ose@nask.pl.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, kierując 

wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego na adres podany w pkt 4 powyżej.
6. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, jeśli prośba Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień treści 

Zapytania ofertowego wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
pierwotnego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

mailto:zakupy.ose@nask.pl
mailto:zakupy.ose@nask.pl
mailto:zakupy.ose@nask.pl
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7. Treść wyjaśnień wraz z zapytaniami bez ujawnienia źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe.

8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania 
ofert. Informację o zmianie treści Zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na 
której zamieszczono niniejsze Zapytanie ofertowe.

9. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli 
jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Zmiana nr 7:
Zapytanie ofertowe, Rozdział IX:

Było:
3. Zamawiający może jednokrotnie wezwać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

zawierających błędy oświadczeń i dokumentów.
3a. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. W odniesieniu do wezwań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4 powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość 
kilkukrotnego wzywania Wykonawcy.

6. Zamawiający poprawi w treści oferty następujące omyłki:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt 1 

Zapytania ofertowego,
b) który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia określonych w rozdziale IV pkt 3 ppkt 1) Zapytania 

ofertowego,
c) wobec którego zajdą przesłanki określone w rozdziale IV pkt 3 ppkt 3), 4), 5) lub 6) Zapytania 

ofertowego
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę wykluczonego.

8. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu. 
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 3) powyżej,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
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4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 6 ppkt 3) powyżej,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
8) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w rozdziale XII 

pkt 2 Zapytania ofertowego,
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.

Po zmianie jest:
3. Zamawiający może jednokrotnie wezwać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

zawierających błędy oświadczeń i dokumentów oraz do przekazania hasła dostępu do złożonej przez 
Wykonawcę oferty wraz z załącznikami (i ew. zmiany oferty), w przypadku braku przekazania przez 
Wykonawcę hasła w ciągu 60 minut od upływu terminu na składanie ofert, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 
Zapytania ofertowego. Zamawiający w godzinach 8.00-14.00 jednokrotnie wezwie Wykonawcę do 
przekazania hasła dostępu oferty w ciągu 120 minut od wezwania przez Zamawiającego.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przesyła w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. W odniesieniu do wezwań, o których mowa w pkt 1, 2 i 6 powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość 
kilkukrotnego wzywania Wykonawcy.

8. Zamawiający poprawi w treści oferty następujące omyłki:
4) oczywiste omyłki pisarskie,
5) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
6) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt 1 

Zapytania ofertowego,
b) który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia określonych w rozdziale IV pkt 3 ppkt 1) Zapytania 

ofertowego,
c) wobec którego zajdą przesłanki określone w rozdziale IV pkt 3 ppkt 3), 4), 5) lub 6) Zapytania 

ofertowego
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę wykluczonego.

10. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu. 
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11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 3) powyżej,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 6 ppkt 3) powyżej,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
8) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w rozdziale 

XII pkt 2 Zapytania ofertowego,
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
10) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3 Zapytania, nie przekaże 

Zamawiającemu, w ciągu 120 minut od wezwania Zamawiającego, hasła w celu odszyfrowania złożonej 
przez niego oferty wraz z załącznikami (i ew. zmiany oferty),

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.

Zmiana nr 8:
Zapytanie ofertowe, Rozdział XVI, pkt 4 ppkt 5):

Było:
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

Po zmianie jest:
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Zmiana nr 9:
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „OFERTA”:

1) Pkt 3.:
Było:

UWAGA:
Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto X.

x dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
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 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Po zmianie jest:

UWAGA:
Wykonawca informuje, że (wypełnić jeśli dotyczy):

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto X.

x dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

2) po pkt 9. Zamawiający wprowadza nowy pkt 10 i aktualizuje dalszą numerację:

Było:
10.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ należy kierować do: Pani/Pana …………………………………….., tel. …………………………., 

e-mail: ……………………………..

11. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

a) ………………………………….
b) ………………………………….

Po zmianie jest:
10.OŚWIADCZAMY, że oferowana usługa ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of 

Service) spełnia poniższe wymagania (wypełnia Wykonawca): 

L.p. Wymagania – opis

Oświadczenie stanowi treść oferty i 
tym samym nie podlega 
uzupełnieniu w toku postępowania.
Nie spełnienie któregokolwiek z 
poniżej wskazanych wymagań 
spowoduje odrzucenie oferty.

Spełnia/Nie Spełnia
(wypełnia Wykonawca)

1.
Dołączenie do sieci Zamawiającego łączem bezpośrednim 
100GE

2. Skalowanie usługi

2.1. Minimalna przepływność dla wyczyszczonego ruchu: 30Gb/s
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2.2.
Maksymalna przepływność dla wyczyszczonego ruchu: nie 
więcej niż 100Gb/s

3.
Usługa będzie chronić infrastrukturę Zamawiającego dla całej 
puli adresowej wskazanej przez Zamawiającego

3.1.
Dla adresów IPv4: co najmniej dla puli /17 (z możliwością 
podziału na mniejsze pule, 
o rozmiarze nie mniejszym niż /21)

3.2. Dla adresów IPv6: co najmniej dla puli /32

4.
Infrastruktura Wykonawcy musi zapewnić geolokalizację 
adresów IP umożliwiającą blokadę ruchu przychodzącego z 
danego kraju bądź obszaru geograficznego.

5. W ramach realizacji Usługi Zamawiający wymaga zapewnienia co najmniej: 

5.1.

analizy ruchu w celu identyfikacji typu i natury ataku, 
wykonywanej na podstawie danych zebranych z dwóch 
urządzeń szkieletowych Zamawiającego, w oparciu o 
technologię netflow, IPFIX lub inną ustalaną przez Strony w 
trybie roboczym

5.2.
powiadamiania Zamawiającego o podejrzeniu wystąpienia 
ataku

5.3.
rozpoczęcia usuwania ataku w porozumieniu z Zamawiającym 
(możliwe jest automatyczne uruchamianie obrony dla alarmów 
o wysokim poziomie zagrożenia)

5.4.
modyfikacji zestawu użytych mechanizmów przeciwdziałania w 
celu nieuzyskania maksymalnego poziomu filtracji ruchu 
niepożądanego, przy minimalnym wpływie na ruch prawidłowy

5.5.
klasyfikacji ataków typu DDoS jako: zweryfikowany atak / 
fałszywy alarm / nagły ruch

6. Wykrywanie zagrożeń musi być realizowana na podstawie:

6.1. detekcja sygnatury

6.2.
przekroczenie progów ruchu dla określonych typów pakietów i 
protokołów

6.3.
wykrywanie nieoczekiwanych zmian ruchu w odniesieniu do 
tego profilu oparte na analizie profilu ruchu Zamawiającego

7.

Wykonawca zapewni wykrywanie anomalii polegających na 
przekroczeniu wartości uważanych za normalne w ruchu 
Internetowym, w szczególności pakietów TCP SYN, TCP RST, TCP 
Null, ICMP, błędnych pakietów IP / TCP, fragmentowanych 
pakietów IP, DNS, pakietów adresowanych prywatnymi 
adresami IP, UDP.

8.

Wykonawca zapewni wykrywanie anomalii polegających na 
znaczącym przekroczeniu wolumenu ruchu oraz wykrywanie 
potencjalnych ataków w warstwie aplikacyjnej dla 
poszczególnych usług Zamawiającego w stosunku do wcześniej 
wyznaczonych wartości oczekiwanych ruchu.
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9. Usługa zapewni oczyszczania ruchu ze wszystkich typów ataków, w tym m.in.: 

9.1. TCP SYN flood

9.2. UDP flood (w tym DNS reflection)

9.3. HTTP GET flood

9.4. HTTP POST flood

9.5. ICMP flood

9.6. IGMP flood

9.7. invalid packets

9.8. IP fragments

9.9. IP NULL

9.10. DNS flood

9.11. SIP request flood

9.12. SSL negotiation

9.13. NTP flood (w tym NTP reflection)

10.
Dostępność procedury przerwania czyszczenia ruchu (Fall-Back 
procedure)

10.1.
Przerwanie czyszczenia ruchu w czasie poniżej 10 minut od 
zgłoszenia przez Zamawiającego

11.
Czas od wykrycia ataku DDoS do momentu rozpoczęcia 
skutecznego oczyszczania ruchu (mitygacji) poniżej 15 minut

12.
Skuteczność Usługi w zakresie filtrowania ruchu będzie nie 
niższa niż 90% w skali okresu rozliczeniowego

13.
Dostępność Usługi, rozumianej jako gotowość infrastruktury 
Wykonawcy do świadczenia Usługi, musi być nie mniejsza niż 
99,9% w skali okresu rozliczeniowego

14. Raporty:

14.1 Dostępne raporty miesięczne zgodnie z pkt. 5.2 SOPZ

14.2
Dostępne raporty jednostkowe z dużych ataków, zgodnie z pkt. 
5.3 SOPZ

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ należy kierować do: Pani/Pana …………………………………….., 
tel. …………………………., e-mail: ……………………………..

12. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

c) ………………………………….
d) ………………………………….

Dodatkowo, Zamawiający na ostatniej stronie niniejszego dokumentu dodaje następujący zapis:
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Uwaga!
Oferta musi zostać złożona, pod rygorem nieważności, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Ofertę należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres: zakupy.ose@nask.pl. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana nr 10:
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego „FORMULARZ CENOWY”:

Zamawiający na ostatniej stronie niniejszego dokumentu dodaje następujący zapis:
Uwaga!
Oferta musi zostać złożona, pod rygorem nieważności, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Ofertę należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres: zakupy.ose@nask.pl. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana nr 11:
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego „WYKAZ USŁUG”, USŁUGA NR 2 pkt 1.7:

Było:
Opis usług, pozwalający na stwierdzenie, czy został spełniony warunek udziału w postępowaniu opisany 
w rozdziale IV pkt 1 ppkt. 1 Zapytania ofertowego

USŁUGA NR 2

1.1 Nazwa usługi: ………………………………….

1.2
Sposób dysponowania:
(niewłaściwe skreślić)

Zasób własny Wykonawcy Zasób podmiotu trzeciego

1.3
Termin zakończenia realizacji /świadczenia 
usługi:

………………………………….

1.4
Podmiot, na którego rzecz wykonana 
została usługa:

…………………………………………..

1.5 Wykonawca, który zrealizował usługę: …………………………………………..

1.6
Czy ww. usługa polegała na ochronie sieci 
przed atakami typu Distributed Denial of 
Service (DDoS) ?

tak/nie*

1.7
Czy wartość ww. usługi wynosiła co 
najmniej 250 000,00? zł brutto

tak/nie*

*niewłaściwe skreślić 

Po zmianie jest:
Opis usług, pozwalający na stwierdzenie, czy został spełniony warunek udziału w postępowaniu opisany 
w rozdziale IV pkt 1 ppkt. 1 Zapytania ofertowego

USŁUGA NR 2

1.1 Nazwa usługi: ………………………………….
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1.2
Sposób dysponowania:
(niewłaściwe skreślić)

Zasób własny Wykonawcy Zasób podmiotu trzeciego

1.3
Termin zakończenia realizacji /świadczenia 
usługi:

………………………………….

1.4
Podmiot, na którego rzecz wykonana 
została usługa:

…………………………………………..

1.5 Wykonawca, który zrealizował usługę: …………………………………………..

1.6
Czy ww. usługa polegała na ochronie sieci 
przed atakami typu Distributed Denial of 
Service (DDoS) ?

tak/nie*

1.7
Czy wartość ww. usługi wynosiła co 
najmniej 100 000,00? zł brutto

tak/nie*

*niewłaściwe skreślić 

Dodatkowo, Zamawiający na ostatniej stronie niniejszego dokumentu dodaje następujący zapis:
Uwaga!
Oferta musi zostać złożona, pod rygorem nieważności, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Ofertę należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres: zakupy.ose@nask.pl. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana nr 12:
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt 6)” Zapytania ofertowego:

Zamawiający na ostatniej stronie niniejszego dokumentu dodaje następujący zapis:
Uwaga!
Oferta musi zostać złożona, pod rygorem nieważności, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Ofertę należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres: zakupy.ose@nask.pl. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana nr 13:
Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego „PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU”:
 
Zamawiający na ostatniej stronie niniejszego dokumentu dodaje następujący zapis:
Uwaga!
Oferta musi zostać złożona, pod rygorem nieważności, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Ofertę należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres: zakupy.ose@nask.pl. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego.
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II. Zamawiający informuje, iż na podstawie Rozdziału VII pkt 9 Zapytania ofertowego dokonuje zmiany terminu 
składania ofert, tj. ofertę należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

Zatwierdzam:
Dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym z up. Dyrektora NASK-PIB 
Łukasz Kardas – Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

……………………………………………………….
data i podpis Dyrektora NASK
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