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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na usługę dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami 
Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu  
do Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 
 

Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Przedmiotowy wniosek 

wpłynął po terminie wskazanym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

Zamawiający zdecydował o udzieleniu wyjaśnień. 

Wniosek: 

Pytanie doprecyzowujące które pojawiło się nam po wczorajszych odpowiedziach. Pytanie 

do odpowiedzi nr 33. Bardzo prosimy o wykreślenie z Państwa odpowiedzi „Wykonawca  

ma obowiązek dołączać do faktury miesięczny raport zawierający dane wartości 

przepływności wszystkich łączy w ramach świadczenia usługi z rozróżnieniem dla każdej 

lokalizacji w okresie, który dotyczy faktury”. Nie widzimy uzasadnienia podsyłania takiego 

raportu. W przypadku kiedy łącze będzie miało przykładowo 50 Mb/s a Państwo będziecie 

wykorzystywać tylko cześć tego łącza np. 20 mb/s , raport nie będzie Państwa informował  

o awarii, bo takowej nie będzie. Taka informacja nie będzie miarodajna a jedynie będzie 

mogła powodować zamieszanie w komunikacji z operatorem. O ewentualnych problemach  

z łączem będziecie mogli na bieżąco dowiedzieć się z oferowanych systemów monitoringu. 

 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w ramach doprecyzowania 

odpowiedzi nr 33 Zamawiający informuje, że miesięczny raport dołączany do faktury 

powinien zawierać wartości dostępnych przepływności wszystkich łączy (MPLS i Internet)  

z rozróżnieniem dla każdej lokalizacji, a nie obciążenia tych łączy. Posiadając raport 

Zamawiający będzie mógł zweryfikować wartości dostępnych przepływności wszystkich łączy 

(MPLS i Internet) według danych przedstawionych przez Wykonawcę niezależnie od systemu 

zgłoszeń i monitoringu. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany SWZ,  

termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/uokik do dnia 27 lipca 2021 r. do godziny 11:00. Otwarcie 

ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 27 lipca 2021 r.  

o godz. 11:15. 

 

 

Z poważaniem, 

Anna Ekert-Tyszewicz 
Zastępca Dyrektora 

Biura Budżetu i Administracji 
/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 


