
Warszawa, dnia 31 sierpień 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 nr 1P-15P
Znak postępowania: ZZOSE.2131.1.2020.271.2020.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 3:
Bardzo proszę o weryfikację dwóch placówek z części 14P:

7512568 ZACHODNIOPOMORSKIE KOSZALIŃSKI MANOWO BONIN 1
7512545 ZACHODNIOPOMORSKIE KOSZALIŃSKI MANOWO BONIN 2

Szkoły zostały usunięte z lokalizacji POPC z uwagi na to, że posiadają już usługi z firmy X.

Odpowiedź 3:
Zamawiający dokonał zmiany w Formularzu cenowym. Zmiana nr 3.

Pytanie nr 4:
Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu „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 nr 1P-15P”. 

Po konsultacji z  X, pojawiła się wątpliwość czy nasz Spółka w ogóle może wziąć udział w postępowaniu. 
 Zastanawia nas także, czym różni się postępowanie związane z POPC, a postępowaniem „Świadczenie 
usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a 
punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. 
Proszę o pomoc w odpowiedzi na te pytania.

Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, że warunki udziału w postępowaniu zawiera rozdział IV Zapytania ofertowego. 
Dodatkowo informuje, że wskazanie różnic w prowadzonych postępowaniach zakupowych nie stanowi 
wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego zgodnie z rozdziałem VIII pkt 5.
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II. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 8 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących 
zmian treści Zapytania ofertowego:

Zmiana nr 3
Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania 
ofertowego poprzez wykreślenie lokalizacji w Części 14P.

III. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie tj. ofertę należy złożyć do 
dnia 01.09.2020r. do godz. 12:00.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

Zatwierdzam:
Dokument podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym 
…………………………………….
podpis Zamawiającego 
lub osoby umocowanej
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