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Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usługi
dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych” (nr sprawy:
WZP/WI/U-332-3/22)

W związku z wniesionymi zapytaniami do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu,
działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1:

Dotyczy – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 1.I oraz 1.J – Czy Zamawiający posiada własny
router BGP do którego ma zostać zestawiona usługa?

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający posiada własny router BGP.

Pytanie nr 2:

Dotyczy – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 1.L – o jakiej usłudze transmisji jest mowa skoro
przedmiotem zamówienia jest usługa symetrycznego dostępu do Internetu o przepływności
500MB/s?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiający w pkt 1.L Załącznika nr 2 do SWZ informuje Wykonawców, że wszelkie koszty
związane z uruchomieniem usługi, Wykonawca powinien skalkulować w opłacie
instalacyjnej. Zgodnie z definicją, pod pojęciem „transmisji danych” należy rozumieć
proces przesyłania danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem).
Zamawiający użył tego określenia w celu poinformowania Wykonawców o tym, iż opłata
instalacyjna powinna zawierać wszystkie koszty związane z zestawieniem połączenia do
siedziby Zamawiającego, umożliwiające dostęp do sieci Internet.

Pytanie nr 3:

Dotyczy – Projekt umowy par. 13 pkt 2 – czy Regulamin świadczenia usługi ma zostać
dołączony do składanej oferty, czy będzie wymagany przy podpisywaniu umowy?

Odpowiedz nr 3:

Zgodnie z pkt 34.7 SWZ „Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu regulamin świadczenia usług lub inny dokument o którym
mowa w ustawie Prawo telekomunikacyjne, wraz z niezbędnymi załącznikami”.
Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączenia tego rodzaju dokumentu do oferty.

Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie
elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną
dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną cześć.
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