
 
                                                                                                                                                            

Warszawa, dnia 15 stycznia 2021 roku

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy:  „Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do 
Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”  Części nr 1 – 319

znak postępowania: DZiZ.2131.4.2020.421.AMK [OSE2020]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO DOT. WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
ORAZ 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

I. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający 
informuje o unieważnieniu czynności Zamawiającego polegającej na dokonaniu wyboru oferty 
najkorzystniejszej  w ramach przedmiotowego postępowania dokonaną w dniu 30.12.2020 r.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż na każdym etapie postępowania (do zawarcia umowy) uprawniony jest 
zweryfikować uprzednio podjęte decyzje i dokonać unieważnienia danej czynności. 

II. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 3 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego 
postępowania.

Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 3 Zapytania 
ofertowego, jeżeli podejmie decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na interes Zamawiającego.

W dniu 4 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie 
ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z  art. 5 tejże ustawy - w ustawie z dnia  27 
października 2017 r. o Ogólnopolskiej  Sieci  Edukacyjnej  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1334), dalej: ustawa OSE 
wprowadza się następujące zmiany: w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 
w brzmieniu: „2. Operator  OSE  może  finansować  szkole  usługę  szerokopasmowego  dostępu  do  Internetu  
nieświadczoną przez operatora OSE, w przypadku gdy została zawarta umowa, o której mowa w art. 7 ust. 4, 
ale z przyczyn niezależnych od operatora OSE nie ma on możliwości świadczenia szkole usługi, o której mowa 
w art. 5 pkt 2. Usługa ta jest finansowana do dnia rozpoczęcia świadczenia przez operatora OSE usługi, o której 
mowa w art. 5 pkt 2, chyba że szkoła do tego dnia rozwiązała umowę o świadczenie usług przez operatora OSE. 
3. Finansowanie,  o którym  mowa  w ust. 2,  odpowiada  rzeczywistemu  kosztowi  korzystania  przez  szkołę z 
usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczonej przez operatora OSE, jednak nie może 
przekroczyć kosztów świadczenia szkole przez operatora OSE usługi o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.”

Tym samym ustawodawca wprowadził nową kategorię wydatków ponoszonych przez operatora OSE ze 
środków budżetu państwa, a przede wszystkim wprowadził nową możliwość zapewnienia szkołom 
tymczasowego rozwiązania alternatywnego, która to możliwość weszła w życie po ogłoszeniu postępowania. 
Zamawiający jako podmiot wykorzystujący przy realizacji projektu OSE środki publiczne jest zobowiązany do 
należytego gospodarowania nimi, poprzez korzystanie z optymalnego (pod względem techniczno-
organizacyjnym) rozwiązania zapewniającego szkole usługę alternatywną. Takim rozwiązaniem z dużym 
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prawdopodobieństwem może okazać się powyższa możliwość finansowania usług z których już obecnie 
korzysta szkoła (chociażby z tego względu, iż nie jest wtedy konieczna fizyczna praca ekip instalacyjnych, 
rozwiązanie istniejącej umowy na usługi Internetu przez szkołę itp.). Tak więc w interesie Zamawiającego jest 
co najmniej przeanalizowanie zakresu w jakim możliwe jest skorzystanie przez niego z możliwości zapewnionej 
z dniem 4 stycznia 2021 r. przez ustawodawcę. Do tego z kolei konieczne jest unieważnienie przedmiotowego 
postępowania, już z tego względu, iż gdyby Zamawiający zawarł umowy z operatorami, pozbawiłby się 
jednocześnie możliwości skorzystania w stosunku do lokalizacji objętych tym postępowaniem z rozwiązania 
określonego w art. 6 ust. 2 ustawy OSE, które może okazać się rozwiązaniem optymalnym. Zamawiający 
pozbawiając się takiej możliwości, działałby wtedy niezgodnie ze swoim interesem oraz dyrektywą właściwego 
gospodarowania środkami publicznymi.
Z uwagi na powyższe Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie ze względu na interes 
Zamawiającego  polegający na zmianie z dniem 5 stycznia 2021 uwarunkowań prawnych dla optymalnej 
realizacji projektu OSE i możliwości skorzystania przez Zamawiającego w swojej działalności jako operatora OSE 
z tych nowych uwarunkowań prawnych.

Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
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