
Warszawa, dnia 01 września 2020 roku

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy:  „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których 
mieszczą się jednostki oświatowe a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej” 

Części nr 1- 160

 

Znak postępowania: ZZOSE.2131.2.2020.272.2020.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 1:

Prosimy o usunięcie z tego postępowania lokalizacji w Ząbkach, ul. Harcerska 9. Zgodnie z 
rozstrzygnięciem poprzedniego postępowania ma tą lokalizacje w umowie. 

Odpowiedź 1:
Zamawiający usuwa z postępowania wyżej wymieniony adres (część nr 97). Patrz Zmiana nr 1.
 
Pytanie nr 2:
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Odpowiedź 2:
Zamawiający usuwa z postępowania części 3 i 88. Patrz Zmiana nr 1.

Pytanie nr 3:
Proszę o odblokowanie komórki G14 w formularzu cenowym – brak możliwości ukrycia pustych 
komórek. 

Odpowiedź 3:
Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załączniku 4 – Formularz cenowy w zakresie odblokowania 
możliwości filtrowania komórek.

Pytanie nr 4:
Szanowni Państwo czy w związku z wariantem PWR, mianowicie
2.1 Specyfikacja Punktu Wymiany Ruchu (PWR) z siecią OSE
2.1.1 Lokalizacja PWR, którą proponuje Wykonawca ma spełniać następujące warunki:
a. miejsce na posadowienie jednej szafy telekomunikacyjnej na sprzęt OSE o wymiarach 42U
(wysokość), 60 cm (szerokość) i 80 cm (głębokość),
b. zapas mocy dla OSE w ilości 3,5 kW,
c. zapas mocy chłodniczej odpowiadającej powyższym wymaganiom,
d. w PWR będzie dostępny punkt wymiany ruchu z co najmniej dwoma innymi niezależnymi
operatorami lub Regionalną Siecią Szerokopasmową.
2.1.2 Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji Zamówienia zmianę PWR na inny - wskazany w innej
części lub już istniejący - o ile zmiana ta spowoduje zmniejszenie liczby PWRów wykorzystywanych
przez Wykonawcę do realizacji Usług TD
Zamawiający przewiduje dodatkowe opłaty za kolokację szafy, prąd i chłód?

Odpowiedź 4:
Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za kolokację, prąd i chłód. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru realizacji styku z siecią OSE w trybie PWR lub FPS.
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II. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 8 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących 
zmian treści Zapytania ofertowego:

Zmiana nr 1
Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania 
ofertowego oraz „Szczegółowe dane adresowe”, stanowiącej Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 
poprzez usunięcie Części 3, 14, 88, 97.
Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załączniku 4 – Formularz cenowy w zakresie odblokowania 
możliwości filtrowania komórek.

III. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie tj. ofertę należy złożyć do 
dnia 03.09.2020r. do godz. 12:00.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

Zatwierdzam:

Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym 
…………………………………….
podpis Zamawiającego 
lub osoby umocowanej


		2020-09-01T11:01:18+0000
	Łukasz Kardas; NASK-PIB




