
Warszawa, dnia 06 października 2020r.

Do wszystkich Wykonawców

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

znak postępowania: ZZOSE.2131.12.2020.317.MAW [OSE2020]

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szanowni Państwo,

I. Działając na podstawie Rozdziałem VII pkt 8 Zapytania ofertowego, w związku z pytaniami jakie 
wpłynęły do Zamawiającego w odniesieniu do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje 
poniżej pytania Wykonawców dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:
proszę o wykluczenie z przetargu części:

300 – ID 923437 Hrubieszów 
506 – ID 1307058 Łabuński Pierwsze
531 – ID – 133337 Zawada

Lokalizacje występowały we wcześniejszych postępowaniach i zostały podpisane umowy ramowe, 
oczekujemy na zamówienia. 
Umowa ramowa numer: 51744/OSE2020
Umowa ramowa numer: 51650/OSE2020 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zakres zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2:
W odniesieniu do Państwa zapytania ofertowego nr ZZOSE.2131.12.2020.317.MAW [OSE2020], w 
Załączniku_nr_4_wzór_umowy, 
w Artykule 15 Sposób realizacji Usługi alternatywnej, ust. 3 znajduje się zapis:
„.W czasie trwania Umowy Usługa alternatywna zostanie przeniesiona i zakończona na urządzeniu CPE OSE…”
Prosimy o sprecyzowanie warunków technicznych/sposobu przeniesienia i zakończenia usługi alternatywnej 
na urządzeniu CPE OSE.
Według OPL zapis jest mało precyzyjny, prosimy o uszczegółowienie.
Biorąc pod uwagę odniesienie się do powyższej kwestii, wnioskujemy o stosowne wydłużenie terminu 
złożenia dokumentów przetargowych. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający w Artykule 15 punkt 3 określił, że przeniesienie usługi zostanie dokonanych w trybie roboczym 
przez Strony.
Zamawiający zmienia godzinę składania ofert. Patrz zmiana nr 1.

Pytanie nr 3:
1. Jakie parametry techniczne ma spełnić usługa alternatywna na świadczenie szkole usługi 
szerokopasmowego dostępu do Internetu niespełniającej parametrów określonych w art.5 pkt 2 Ustawy OSE 
w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej?
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry usługi dostępu do internetu jako nie gorsze niż obecnie szkoła posiada.

Pytanie nr 4:
2. Czy jest możliwa opłata instalacyjna?
Odpowiedź: 
Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania, ale również w założeniach budżetowych przewidział 
opłatę instalacyjną, którą Oferent zobligowany jest wycenić w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do 
Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 5:
3. W jaki sposób jesteśmy zobowiązani potwierdzić istniejące łącze? Czy to miałoby być w formie 
oświadczenia?
Odpowiedź: 
Potwierdzenie wykorzystania istniejącego łącza składa się w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do 
Zapytania ofertowego poprzez wybór pola TAK / NIE

Pytanie nr 6:
Witam.
Mam pytanie odnośnie aktualnego przetargu na transmisje do szkół nr ZZOSE.2131.12.2020.317.MAW 
[OSE2020].
Jest tam wyszczególniona szkoła o id_2017 -  2444221 - Skomielna Czarna 267 jako oferta na transmisję.
Natomiast 3.02.2020 r wysłałem umowę otrzymaną od NASK o nr 45650/OSE2019 . Podpisana przez NASK i 
przeze-mnie. 
22.09.2020r otrzymaliśmy od Państwa zamówienie na wykonanie tej transmisji. Zamówienie zostało 
zaakceptowane i obecnie jesteśmy w trakcie wykonywania prac.
Jeśli umowa jest wiążąca to dlaczego szkoła trafiła znowu do przetargu. ?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zakres Zapytania ofertowego. Jednocześnie Zamawiający 
przypomina, że usługa objęta tym postępowaniem zgodnie z art. 3 Ust. 3     będzie zamawiana na okres 12 
miesięcy z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia do czasu uruchomienia usługi docelowej OSE.

Pytanie nr 7:
Związku z tym że obszar dostarczenia usług alternatywnych jest bardzo obszerny (ponad 2000 lokalizacji) 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania oferty o dodatkowe 14dni.
W zapytaniu ofertowym wymagane jest aby łącza alternatywne spełniały parametry nie gorsze niż istniejące 
usługi  zestawione w szkołach, prosimy o przesłanie zestawienia parametrów usług które są uruchomienie w 
placówkach szkolnych abyśmy mogli opracować rozwiązanie spełniające warunki techniczne.
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Wzór Umowy, art. 2, ust. 3 – Wykonawca prosi o zestawienie aktualnych parametrów świadczenia usługi w 
każdej Szkole, celem weryfikacji, czy usługa, którą może dostarczyć będzie miała parametry nie gorsze, niż 
obecnie świadczona w Szkole.
Odpowiedź: 
W zapytaniu ofertowym wymagane jest, aby łącza alternatywne spełniały parametry nie gorsze niż istniejące 
usługi  zestawione w szkołach i obowiązek pozyskania parametrów należy do Oferenta.

Pytanie nr 8:
W związku z zapytaniem ofertowym „Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi 
szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Części nr 1 – 2382, 
zwracamy się prośbą o doprecyzowanie następujących zagadnień, których brakuje dokumentacji dołączonej 
do Zapytania ofertowego:
1. Obecnie świadczona przepływność usługi w podanych lokalizacjach.
2. Wymagane SLA usługi.
3. Szczegółowe wymagania na łącze.
4. Prawidłowe współrzędne lokalizacji - w blisko 20% przypadków pomieszane są współrzędne typu x i y, co 
najlepiej widać w ramach jednego powiatu, wartości dla różnych lokalizacji różnią się zbyt znacznie i 
należałoby je doprecyzować. Geokodowanie Google znalazło tylko około 77% współrzędnych uznając je jako 
dokładne, a reszta są jako przybliżone lub ich brak.
Odpowiedź: 
W zapytaniu ofertowym wymagane jest aby łącza alternatywne spełniały parametry nie gorsze niż istniejące 
usługi  zestawione w szkołach i obowiązek pozyskania parametrów należy do Oferenta. W celu określenia 
położenia lokalizacji do której będzie doprowadzona usługa alternatywna, Zamawiający oprócz 
współrzędnych podał adres jak również oznaczenie w systemie TERYT, co pozwala jednoznacznie określić 
lokalizację.

Pytanie nr 9:
Proszę o podanie wartości Y92 dla Lokalizacji o numerze id_2017 700971 (nr części 225)

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wartość współrzędnej Y92 to 434219. 
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II. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 9 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących zmian 
treści Zapytania ofertowego:

Zmiana nr 1:
Zamawiający zmienia w Zapytaniu ofertowym godzinę składania ofert w dniu 07.10.2020r. oraz Termin 
przekazania hasła dostępu do Oferty wraz z załącznikami:

1) Zapytanie ofertowe, rozdział VI, pkt 1:
Było: 

Po zmianie jest: 

2) Zapytanie ofertowe, rozdział VI, pkt 4:
Było: 

Po zmianie jest:

Zmiana nr 2
Zapytanie ofertowe, Rozdział V, Zamawiający dodaje punkt 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na Część postępowania (lokalizację), która przed upływem 
terminu składania ofert została przez Zamawiającego usunięta z postępowania, o czym Zamawiający 
poinformował pismem opublikowanym na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze 
Zapytanie ofertowe, Zamawiający nie będzie oceniał oferty Wykonawcy w tym zakresie, a jedynie w zakresie 
pozostałych Części postępowania (lokalizacji), o ile Wykonawca złożył ofertę na więcej niż jedną Część.”

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

Termin 
składania ofert:

do dnia 07.10.2020 r.
do godz. 09:00.

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

Termin 
składania ofert:

do dnia 07.10.2020 r.
do godz. 12:00.

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

Termin przekazania hasła dostępu 
do Oferty wraz z załącznikami:

od upływu terminu składania ofert  
do dnia 07.10.2020 r.

do godz. 10:00.

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

Termin przekazania hasła dostępu 
do Oferty wraz z załącznikami:

od upływu terminu składania ofert  
do dnia 07.10.2020 r.

do godz. 13:00.

mailto:zakupy.ose@nask.pl
mailto:zakupy.ose@nask.pl
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Zamiana nr 3.
Zamawiający wyłącza z postępowania części: 1781, 1799, 1801, 1806, 1809, 1816, 1817, 1829, 1833
Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego poprzez usunięcie z Formularza cenowego stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Części postępowania (lokalizacji) nr 1781, 1799, 1801, 1806, 1809, 1816, 
1817, 1829, 1833.

Zamawiający usuwa Część nr 1781, 1799, 1801, 1806, 1809, 1816, 1817, 1829, 1833 bez publikacji na stronie 
internetowej, na której zostało zamieszczone Zapytanie ofertowe dotyczące niniejszego postępowania, wersji 
jednolitej Formularza cenowego. W sytuacji, gdy oferta Wykonawcy będzie obejmowała usuniętą przez 
Zamawiającego Część postępowania, zastosowanie będą miały zapisy Rozdziału V pkt 7a Zapytania ofertowego, 
wprowadzone Zmianą nr 2.  

III. Zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi zmianami wprowadzony zostaje tekst jednolity 
Zapytania ofertowego- tekst jednolity z dn. 06.10.2020r.

IV. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert, tj. ofertę należy złożyć do dnia 
07.10.2020 r., do godz. 12:00. 

Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

…………………………………..
podpis Zamawiającego 
lub osoby umocowanej
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