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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

„Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w 
projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”

Części 1 – 2382

znak postępowania: ZZOSE.2131.12.2020.317.MAW [OSE2020]

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy zwany dalej „Zamawiającym” lub 
„OSE”

Wykonawca zwany dalej także „Operatorem”

CPV -  główny przedmiot:  64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych

Wszystkie pojęcia użyte w niniejszym SOPZ należy interpretować zgodnie z definicjami pojęć ze Wzoru 
Umowy załączonego do zapytania ofertowego. 

1 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi 

szerokopasmowego dostępu do Internetu niespełniającej parametrów określonych w art. 5 pkt 2 Ustawy OSE 

w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

2 Szczegółowy opis realizacji Usługi alternatywnej

1. Operator uruchomi Usługę alternatywną w terminie określonym w Umowie. W czasie trwania Umowy 
Usługa alternatywna zostanie przeniesiona i zakończona na urządzeniu CPE OSE.  Port CPE OSE, na 
którym odbierana będzie usługa, będzie portem GigabitEthernet pracującym w standardzie 1000Base-X 
lub 1000Base-T. Termin i sposób realizacji tego przełączenia zostanie ustalony w trybie roboczym przez 
Strony. 

2. OSE nie jest zobowiązane do złożenia Zamówienia na wszystkie Lokalizacje wskazane w Liście lokalizacji. 
OSE może  wycofać złożone Zamówienie, jeżeli Operator usługi alternatywnej nie rozpoczął jeszcze prac 
instalacyjnych w Szkole lub Szkoła odstąpiła od umowy z OSE przed rozpoczęciem prac instalacyjnych w 
Szkole lub zmienił się status Szkoły.

3. Operator odstąpi od realizacji zamówienia w przypadku, gdy Dyrektor szkoły złoży oświadczenie 
o braku zgody na Usługę alternatywną. 

4. OSE dopuszcza możliwość realizacji Usługi alternatywnej przy wsparciu zewnętrznych podmiotów.
5. Operator Usługi alternatywnej zobowiązany jest wykonać uruchomienie Usługi alternatywnej, 

a następnie, po jej zakończeniu przywrócić stan pierwotny oraz dostarczyć do OSE w terminie 5 DR:
a. od daty uruchomienia - protokół uruchomienia Usługi alternatywnej,
b. od daty deinstalacji - protokół deinstalacji Usługi alternatywnej.
Za dostarczenie uważa się również przesłanie skanów protokołów w formie odpowiedzi na e-mail OSE 
z Zamówieniem bez zmiany tematu wiadomości e-mail i odbiorców oryginalnej wiadomości lub przez 
dedykowany portal. 

6. Operator odpowiada za poprawne działanie zainstalowanych urządzeń. 
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3 Przedmiot wyceny

3.1 Wykonawca wycenia każdą Usługę alternatywną w zakresie opłaty abonamentowej miesięcznej za 

Usługę alternatywną. Opłata abonamentowa nie może być wyższa niż 200,00 zł netto. 

3.2 Wykonawca wycenia uruchomienie każdej Usługi alternatywnej (jednorazowa opłata instalacyjna). 

Opłata instalacyjna z tytułu świadczenia Usługi alternatywnej pokrywa wszelkie koszty Operatora 

związane z przygotowaniem, instalacją oraz deinstalacją Usługi alternatywnej.

4 Warunki realizacji zamówienia

Warunki realizacji zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Wzór umowy 

wraz z załącznikami.

5 Termin realizacji zamówienia.

5.1 Uruchomienie poszczególnej Usługi alternatywnej musi nastąpić najpóźniej w terminie 1 miesiąca od 

dnia doręczenia do Operatora usługi alternatywnej Zamówienia.

5.2 OSE będzie zamawiać Usługę alternatywną na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jej 

uruchomienia, z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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