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Rosiak Radosław

Temat: Stanowisko Notel Poland odnośnie "Konsultacji certyfikowanego mechanizmu 
monitorowania jakości dostępu do Internetu"

From: Łukasz Klej 
Sent: Friday, August 18, 2017 10:46 AM 
To: Rosiak Radosław 
Cc: Szymon Nowak; Michał Chrostek; Kołtunowicz Dominik 
Subject: Stanowisko Notel Poland odnośnie "Konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości 
dostępu do Internetu" 

 
Szanowny Panie,  
 
W nawiązaniu do ogłoszonych "Konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu 
do Internetu" przesyłamy stanowisko Notel Poland, właściciela metodyki i serwisu RFBENCHMAK.EU. 
 
Uwagi i pytania Notel Poland: 
 
1. Część techniczna  
- 3.1. Aplikacja powinna działać pod kontrolą systemów operacyjnych dla komputerów stacjonarnych (typu 
desktop/laptop), posiadających co najmniej 10% udział w rynku konsumenckim w Polsce - według naszej 
wiedzy wspominane kryterium na urządzenia stacjonarnie jest spełnione jedynie dla systemu 
Windows, prosimy o potwierdzenie, 
- 3.17. Aplikacja umożliwia dostęp do wyników dostawcy usług telekomunikacyjnych w trakcie 
postępowania reklamacyjnego - rozumiemy, że chodzi o dostęp dla ISP do wyników użytkownika, który 
uczestniczy w postępowaniu reklamacyjnym? 
- 3.20. Serwery testowe wykorzystywane przy działaniu aplikacji są zlokalizowane w największych 
krajowych punktach wymiany ruchu internetowego (co najmniej 100 uczestników-operatorów sieci) lub 
korzystają z bezpośredniego podłączenia do takich punktów. Minimalna liczba serwerów testowych wynosi 
2. Przy czym dopuszczone jest wykorzystanie dodatkowych serwerów testowych zlokalizowanych na 
brzegu sieci operatora, do pomiaru usług świadczonych w tej sieci - prosimy o doprecyzowanie 
fragmentu dotyczącego rozmieszczenia serwerów w największych punktach wymiany ruchu oraz 
dodatkowych serwerów na brzegach sieci operatora 
 
2. Część komercyjna - warunki konkursu 

• 5.1. OCENA OFERT ZA KRYTERIUM DOŚWIADCZENIA 
o z punktu widzenia Notel Poland kryterium doświadczenia dotyczy aplikacji pomiaru jakości 

dla wszystkich systemów operacyjnych. Prosimy o doprecyzowanie. Notel Poland posiada 
kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu mechanizmów i aplikacji pomiaru jakości sieci 
Internetu, m.in. aplikacja publiczna RFBENCHMARK. 

• 5.4. OCENA OFERT ZA KRYTERIUM FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWYCH  
o ze względu na coraz większą popularność internetu mobilnego kryterium za zapewnienie 

dodatkowych aplikacji na systemy mobilne służących do pomiaru jakości usług dostępu do 
internetu w sieciach ruchomych powinno posiadać większą wagę. Użytkownicy są 
zainteresowani sprawdzeniem jakości na danym obszarze. Wizualizacja wyników na mapie. 

--  
 
Pozdrawiam / Best regards,  
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Łukasz Klej  
Notel Poland Sp. z o.o.  

Koordynator Projektu/ Project Manager 
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