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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.51.2020.13 

 

 
Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi transmisji 
danych oraz innych usług dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres 48 miesięcy” – sprawa 
BA.WZP.26.51.2020 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytanie zadane przez wykonawców do SIWZ i zmienia treść SIWZ: 
 
Pytanie 1:  
Czy Zamawiający zmodyfikuje formularz ofertowy poprzez dodanie punktu „świadczenie 
usługi odbywać się będzie przy użyciu sprzętu”: 
 

Lokalizacja Usługa Producent Model 
urządzenia 

Licencja 
 

     

     

 
ewentualnie zmodyfikowanie SIWZ w zakresie wymaganych do złożenia z ofertą 
dokumentów tj., żądania złożenia opisu technicznego usługi. 
Tak postawione wymagania pozwolą Zamawiającemu uzyskać informację na temat 
zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia już na etapie składania ofert. Dodatkowo 
wiedza z wyspecyfikowanym modelem sprzętu, licencji, nazwy producenta umożliwi 
Zamawiającemu weryfikację czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. Informacja o 
przyjętym przez Wykonawcę rozwiązaniu ułatwi też Zamawiającemu weryfikację ceny. 
Brak wymagania złożenia informacji o wyspecyfikowanym sprzęcie narusza art. 7 ustawy 
PZP. Zgodnie z art. 180 ust. 1 pzp Wykonawcy mogą wnieść odwołanie na czynności 
Zamawiającego i zaniechania dokonania czynności. Przy takich zapisach SIWZ Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu nie będą mogli zweryfikować treści złożonych ofert i nie 
będą mieli możliwości zweryfikowania ich zgodności z treścią SIWZ. 
Ze względu na jasność i przejrzystość postępowania oraz możliwość weryfikacji przez 
Zamawiającego proponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, prosimy 
o dodanie do formularza oferty pól z wyspecyfikowaniem modelu sprzętu, licencji, oraz 
producenta tak, aby Zamawiający mógł zweryfikować czy Wykonawca zaproponował 
rozwiązanie spełniające wymogi SIWZ/OPZ. 
 

Warszawa, 18 stycznia 2021 r. 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza oferty poprzez dodanie punktu 
„świadczenie usługi odbywać się będzie przy użyciu sprzętu”. Zamawiający nie podziela 
stanowiska zawartego w pytaniu, że brak wymagania złożenia informacji o 
wyspecyfikowanym sprzęcie narusza art. 7 ustawy Pzp. 
 
Pytanie 2:  
Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące redundancji łączy w Załączniku numer 1 do SIWZ, 
czy Zamawiający wymaga, aby łącza podstawowe oraz zapasowe miały różne podejścia do 
budynku i były zestawione do dwóch niezależnych węzłów operatora? Zgodnie 
z praktykami realizacji usług redundantnych– łącze WAN i łącze internetowe powinno być 
fizycznie odseparowane, tzn. połączone z siecią operatora dwiema fizycznie niezależnymi 
drogami (dwa niezależne łącza w górę sieci),niezależnych geograficznie oraz 
technologicznie bez pojedynczego wspólnego punktu awarii do budynku, zasilanych 
z różnych węzłów sieci operatora. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że wymaga, aby łącza podstawowe oraz zapasowe miały różne 
podejścia do budynku i były zestawione do dwóch niezależnych węzłów operatora. 
 
Pytanie 3:  
dot. pkt IV.3)a Opisu przedmiotu Zamówienia 
Zamawiający wymaga dowodów w postaci map przebiegu poszczególnych przyłączy do 
budynków Zamawiającego będących załącznikiem do oferty. Prosimy o potwierdzenie, iż 
mapy mają przedstawiać przebieg trasy fizycznie, geograficznie, technologicznie 
niezależnych usług na całym odcinku od węzła operatora do budynku Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga  dowodów w postaci map przebiegu poszczególnych przyłączy do 
budynków Zamawiającego na etapie składania ofert. 
 
Zamawiający skreśla w pkt IV.3)a - Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy 
– Opis przedmiotu zamówienia) zdanie o brzmieniu: 
 
„Zamawiający wymaga dowodów w postaci map przebiegu poszczególnych przyłączy do 
budynków Zamawiającego będących załącznikiem do oferty.” 
 
Pytanie 4:  
dot. pkt VI. Architektura rdzenia sieci WAN ppkt 2.i) 
„Przedmiot Zamówienia obejmuje w ramach budowy rdzenia sieci WAN zestawienie i 
uruchomienie: 
i. Dwóch łączy Ethernet o prędkości 6 Gbps, które zostaną zrealizowane pomiędzy Centrala 
UKE ul. Giełdowa 7/9 w Warszawie, a Obiektem Infrastruktury w Boruczy gm. Strachówka, 
połączonych z siecią operatora dwiema fizycznie niezależnymi drogami (dwa niezależne 
łącza w górę sieci);niezależnych geograficznie oraz technologicznie bez pojedynczego 
punktu awarii do budynku. Zamawiający wymaga dowodu w postaci map przebiegu 
poszczególnych przyłączy do budynków Zamawiającego będących załącznikiem do oferty”. 
Prosimy o potwierdzenie, iż mapy mają przedstawiać przebieg trasy fizycznie, 
geograficznie, technologicznie niezależnych usług na całym odcinku od węzła operatora 
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do budynku Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą dowodów w postaci map przebiegu 
poszczególnych przyłączy do budynków Zamawiającego. 
 
Zamawiający skreśla w pkt. VI Architektura rdzenia sieci WAN ppkt 2.i) - Opisie przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia) zdanie o brzmieniu: 
 
„Zamawiający wymaga dowodu w postaci map przebiegu poszczególnych przyłączy do 
budynków Zamawiającego będących załącznikiem do oferty.” 
 
Pytanie 5:  
Prosimy o potwierdzenie, iż brak dołączenia do oferty dowodów w postaci map przebiegu 
tras fizycznie, geograficznie, technologicznie niezależnych usług skutkuje odrzuceniem 
oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 3 i 4 nie wymaga złożenia wraz z ofertą map 
przebiegu poszczególnych przyłączy do budynków. Zamawiający w tym zakresie zmienił Opis 
przedmiotu zamówienia. 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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