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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.51.2020.43 

 

 
 
 
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 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OPERTY 

 
Urząd Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej Zamawiającym informuje, iż w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o wskazane na wstępie zamówienie publiczne, za 
najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wykonawcę – Netia S.A. 
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa.  

 

Cena brutto zaoferowana przez wybranego Wykonawcę wynosi 3 519 817,20 zł. 
 
Wybrana oferta otrzymała w postępowaniu najwyższą liczbę punktów i uznana została za 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. w następujących kryteriach: 
 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Cena (C)  60 % 60 punktów 

Przepustowość (P) 30 % 30 punktów 

Czas naprawy (Cz) 10 % 10 punktów 

 

Zamawiający przedstawia poniżej w tabeli informacje określone w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zm.): 
 

Nr 
oferty 

Nazwa oraz 
adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

Cena 

Liczba 
pkt w kryterium 
Przepustowość 

Liczba pkt.  
w kryterium 

Czas naprawy 

Łączna 
liczba pkt 

    1. 
Netia S.A. 
ul. Poleczki 13 
02-822 Warszawa 

60,00 30,00 10,00 100,00 

Warszawa, 12 marca 2021 r. 
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2. 

Oferta wspólna: 
Orange Polska S.A.  
Al. Jerozolimskie 160 
02-326 Warszawa 
i 
Integrated Solutions  
Sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 18/20 
01-211 Warszawa 

30,94 30,00 10,00 70,94 

 

Punkty pomocnicze w kryterium „Przepustowość" zostały przyznane w następujący sposób: 
 

L.p.  

Adres lokalizacji węzłów - miejsce instalacji łączy 
transmisji danych 

 
Netia S.A. 

Orange Polska 
S.A. i Integrated 
Solutions  
Sp. z o.o. 

Liczba punktów 
pomocniczych 

Liczba punktów 
pomocniczych 

1. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 500 Mbps dla łącza dostępowego 
do Centrali Urzędu na ul. Giełdowa 7/9 dla sieci WAN 
Urzędu (tabela A załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 2)  

10 
 

10 

2. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 500 Mbps dla łącza dostępowego 
do Centrali Urzędu na ul. Giełdowa 7/9 dla sieci 
WAN Urzędu (tabela A załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 3)  

10 

 

10 

 

3. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 500 Mbps dla łącza dostępowego 
do Centrali Urzędu na ul. Giełdowa 7/9 dla sieci 
WAN Urzędu (tabela A załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 4)  

 

10 10 

4. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 500 Mbps dla łącza dostępowego 
do Centrali Urzędu na ul. Giełdowa 7/9 dla sieci 
WAN Urzędu (tabela A załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 5)  

10 10 

5. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 8000 Mbps dla łącza FC do 
Boruczy zainstalowanego w Centrali Urzędu na ul. 
Giełdowa 7/9. (tabela A załącznik 2 do umowy: 
wykaz miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 7) 

10 10 
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6. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 8000 Mbps dla łącza FC do 
Boruczy zainstalowanego w Centrali Urzędu na ul. 
Giełdowa 7/9. (tabela A załącznik 2 do umowy: 
wykaz miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 8) 

4 4 

7. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 500 Mbps dla łącza dostępowego 
zainstalowanego w Boruczy. (tabela A załącznik 2 do 
umowy: wykaz miejsc instalacji łączy transmisji 
danych oraz przepustowość i czas naprawy - poz. 9)  

10 10 

8. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 4000 Mbps dla łącza Ethernet 
zainstalowanego w Centrali Urzędu na ul. Giełdowa 
7/9. (tabela A załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc 
instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 10)  

10 10 

9. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 4000 Mbps dla łącza Ethernet 
zainstalowanego w Centrali Urzędu na ul. Giełdowa 
7/9. (tabela A załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc 
instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 11)  

10 10 

10. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Białymstoku (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 1)  

1 1 

11. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Białymstoku (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 2)  

1 1 

12. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Bydgoszczy (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 3)  

1 1 

13. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w Gdyni 
(tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc 
instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 4)  

1 1 

14. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Kielcach (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 5)  

1 1 

15. za zaoferowanie przepustowości wyższej od 1 1 
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wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Krakowie (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 6) 

16. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Lublinie (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 7)  

1 1 

17. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w Łodzi 
(tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc 
instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 8)  

1 1 

18. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Olsztynie (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 9)  

1 1 

19. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w Opolu 
(tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc 
instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 10)  

1 1 

20. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Poznaniu (tabela B: wykaz miejsc instalacji łączy 
transmisji danych oraz przepustowość i czas 
naprawy - poz. 11)  

1 1 

21. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Rzeszowie (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 12)  

1 1 

22. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min.  25 Mbps w Delegaturze w 
Siemianowicach Śląskich (tabela B załącznik 2 do 
umowy: wykaz miejsc instalacji łączy transmisji 
danych oraz przepustowość i czas naprawy - poz. 13) 

1 1 

23. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze w 
Szczecinie (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 14)  

1 1 

24. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 25 Mbps w Delegaturze we 
Wrocławiu (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz 
miejsc instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 15)  

1 1 
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25. 

za zaoferowanie przepustowości wyższej od 
wymaganej o min. 50% w Delegaturze w Zielonej 
Górze (tabela B załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc 
instalacji łączy transmisji danych oraz 
przepustowość i czas naprawy - poz. 16).  

1 1 

Łączna liczba punktów pomocniczych 100 100 

              

Punkty pomocnicze w kryterium „Czas naprawy" zostały przyznane w następujący sposób: 
 
L.p. Adres lokalizacji węzłów - miejsce instalacji łączy 

transmisji danych 
Netia S.A. Orange Polska 

S.A. i Integrated 
Solutions Sp. z 
o.o. 

Liczba punktów 
pomocniczych 

Liczba punktów 
pomocniczych 

1. 

za zmniejszenie czasu naprawy o 50% (do 4 godzin) 
dla łącza dostępowego do Centrali Urzędu na ul. 
Giełdowa 7/9 dla sieci WAN Urzędu (tabela A 
załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc instalacji łączy 
transmisji danych oraz przepustowość i czas naprawy 
- poz. 2)  
 

1 1 

2. 

za zmniejszenie czasu naprawy o 50% (do 4 godzin) 
dla zapasowego łącza dostępowego do Centrali 
Urzędu na ul. Giełdowa 7/9 dla sieci WAN Urzędu 
(tabela A załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc 
instalacji łączy transmisji danych oraz przepustowość 
i czas naprawy - poz. 3)  

1 1 

3. 

za zmniejszenie czasu naprawy o 50% (do 4 godzin) 
dla łącza dostępowego do Internetu zainstalowanego 
w Centrali Urzędu na ul. Giełdowa 7/9 (tabela A 
załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc instalacji łączy 
transmisji danych oraz przepustowość i czas naprawy 
- poz. 4)  

1 1 

4. 

za zmniejszenie czasu naprawy o 50% (do 4 godzin) 
dla zapasowego łącza dostępowego do Internetu 
zainstalowanego w Centrali Urzędu na ul. Giełdowa 
7/9 (tabela A załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc 
instalacji łączy transmisji danych oraz przepustowość 
i czas naprawy - poz. 5)  

1 1 

5. 

za zmniejszenie czasu naprawy o 50% (do 2 godzin) 
dla łączy dostępowych do Centrali Urzędu na ul. 
Giełdowa 7/9 dla sieci WAN Urzędu w przypadku 
jednoczesnej awarii dwóch łączy (tabela A załącznik 2 
do umowy: wykaz miejsc instalacji łączy transmisji 
danych oraz przepustowość i czas naprawy - poz. 2,3)  

2 2 

6. 

za zmniejszenie czasu naprawy o 50% (do 2 godzin) 
dla łączy dostępowych do Internetu zainstalowanych 
w Centrali Urzędu na ul. Giełdowa 7/9 w przypadku 
jednoczesnej awarii dwóch łączy (tabela A załącznik 2 

2 2 
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do umowy: wykaz miejsc instalacji łączy transmisji 
danych oraz przepustowość i czas naprawy - poz. 4,5) 

7. 

za zmniejszenie czasu naprawy o 50% (do 4 godzin) 
dla łącza dostępowego do Internetu zainstalowanego 
w Boruczy w przypadku jednoczesnej awarii dwóch 
łączy do Internetu w Centrali Urzędu (tabela A 
załącznik 2 do umowy: wykaz miejsc instalacji łączy 
transmisji danych oraz przepustowość i czas naprawy 
- poz. 8) 

2 2 

 Łączna liczba punktów pomocniczych 10 10 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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