
Warszawa, dnia 15 lipca 2020 roku

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy:  „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których 
mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
- POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, 
Części 1P-37P

Znak postępowania: ZZ.2131.216.2020.MAW [OSE2020]

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
oraz

ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 7 Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej pytania 
Wykonawców dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 7:
brak załącznika nr 5 do zapytania ofertowego czy ma się rozumieć, że wystarczające jest wskazanie 
PWR w załączniku nr 4 - formularzu cenowym?

Odpowiedź 7:
Zamawiający dokonuje zmiany w Zapytaniu ofertowym – patrz Zmiana 1.

Pytanie nr 8:
W odniesieniu do Państwa zapytania ofertowego nr ZZ.2131.216.2020.MAW [OSE2020], chcielibyśmy 
zwrócić uwagę, że w Zapytaniu Ofertowym jest zapis w:

Rozdziale V Opis sposobu sporządzenia oferty, pkt. 8 Oferta składa się z: 

„3)  Wypełnionej i podpisanej „Listy punktów styku sieci OSE z siecią Wykonawcy” –według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego…”

Informujemy, że brak w Załącznikach do Przetargu ww. Załącznika Nr 5.

Prosimy o uzupełnienie i stosowne wydłużenie terminu składania dokumentów przetargowych.  

Odpowiedź 8:
Zamawiający dokonuje zmiany w Zapytaniu ofertowym – patrz Zmiana 1. Termin składania ofert 
pozostaje bez zmian.
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Pytanie nr 9:
W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr ZZ.2131.216.2020.MAW [OSE2020] wnoszę o usunięcie z 
części 4P poniższej lokalizacji, która jest już objęta kontraktem z OSE, natomiast pod innym 
Id_3606972

19390268  78968 MAZOWIECKIE SIERPECKI ZAWIDZ 580032
ZAWIDZ 
KOŚCIELNY

12540
UL. 
MAZOWIECKA

47 4P

Odpowiedź 9:
Zamawiający podtrzymuje treść Zapytania ofertowego we wnioskowanym zakresie części 4P.

Pytanie nr 10:
W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr ZZ.2131.216.2020.MAW [OSE2020] wnoszę o usunięcie z 
części 4P poniższej lokalizacji Id 3877210, z informacji od szkoły oraz gminy wynika iż budynek jest 
wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. W załączniku dołączam informację od 
Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Płock.

3877210 2097004 118452,49380,49385 MAZOWIECKIE PŁOCK PŁOCK 0968687 PŁOCK 11937
UL. 3 
MAJA

18

Odpowiedź 10:
Zamawiający  usunął z postępowania wnioskowaną lokalizację. Zamawiający informuje że dokonał 
modyfikacji Formularza cenowego – patrz Zmiana nr 2.

Zmiana nr 1

Zamawiający usuwa punkt 8.3 z V rozdziału Zapytania ofertowego.

BYŁO:

Oferta składa się z:
1) Wypełnionego i podpisanego Formularza „Oferta” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

3 do Zapytania ofertowego. Formularz należy złożyć przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (tj. skan oferty lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 2 
powyżej.

2) Wypełnionego i podpisanego Formularza Cenowego – według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 4 do Zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza 
Cenowego w formie elektronicznej (Excel), zgodnie z formułami zastosowanymi przez 
Zamawiającego, a następnie podpisania Formularza. Wypełniony i podpisany Formularz 
Cenowy należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. skan Formularza lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-
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mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 2 powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca 
składa skan podpisanego Formularza, Formularz musi zostać wydrukowany w formacie 
zapewniającym czytelność dokumentu. Zamawiający zaleca wydrukowanie Formularza w 
formacie A3. 

3) Wypełnionej i podpisanej „Listy punktów styku sieci OSE z siecią Wykonawcy” – według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia Listy w formie elektronicznej (Excel), a następnie jej podpisania. Wypełnioną i 
podpisaną Listę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. skan Listy lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-
mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 2 powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca 
składa skan podpisanej Listy, Lista musi zostać wydrukowana w formacie zapewniającym 
czytelność dokumentu. 

4) dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 4 ppkt 2) Zapytania ofertowego - w 
przypadku podmiotu zagranicznego. Dokumenty należy złożyć  przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej (tj. skan dokumentów lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób 
opisany w pkt 2 powyżej. 

PO ZMIANIE JEST:

Oferta składa się z:
1) Wypełnionego i podpisanego Formularza „Oferta” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

3 do Zapytania ofertowego. Formularz należy złożyć przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (tj. skan oferty lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 2 
powyżej.

2) Wypełnionego i podpisanego Formularza Cenowego – według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 4 do Zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza 
Cenowego w formie elektronicznej (Excel), zgodnie z formułami zastosowanymi przez 
Zamawiającego, a następnie podpisania Formularza. Wypełniony i podpisany Formularz 
Cenowy należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. skan Formularza lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-
mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 2 powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca 
składa skan podpisanego Formularza, Formularz musi zostać wydrukowany w formacie 
zapewniającym czytelność dokumentu. Zamawiający zaleca wydrukowanie Formularza w 
formacie A3. 

3) Wypełnionej i podpisanej „Listy punktów styku sieci OSE z siecią Wykonawcy” – według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia Listy w formie elektronicznej (Excel), a następnie jej podpisania. Wypełnioną i 
podpisaną Listę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. skan Listy lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-
mail wskazany w pkt 1, w sposób opisany w pkt 2 powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca 
składa skan podpisanej Listy, Lista musi zostać wydrukowana w formacie zapewniającym 
czytelność dokumentu. 
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4) dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 4 ppkt 2) Zapytania ofertowego - w 
przypadku podmiotu zagranicznego. Dokumenty należy złożyć  przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej (tj. skan dokumentów lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail wskazany w pkt 1, w sposób 
opisany w pkt 2 powyżej. 

Zamawiający publikuje tekst jednolity Zapytania ofertowego.

Zmiana nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego - Formularz CENOWY poprzez 
usunięcie z części 4P pozycji ID_2017 3877210.

Zamawiający publikuje tekst jednolity Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego - Formularz 
CENOWY.

II. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie tj. ofertę należy złożyć do 
dnia 22.06.2020 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. Wdrożenia 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
…………………………………….

data i podpis Dyrektora NASK
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