Rzeszów, dnia 12 maja 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielęnie zamówięnia na usługę 9misji programu ,,Polskięgo Radia
Rze§zów" s,A, Z obiektu nadawczego Mięlec - przętalg ff ó

S.A.

Zamawiający -,,Polskie Radio Rzeszów"
działając na podstawie ań, 38 ust. 1 pkt 3
i ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.i843)
dalej:,,Pzp", pź§kazuję tr§śćp}.tan i Wyjaśnięnię treści WaluŃów Żamówienia (dalej:

,,wz").

Pytanie l:
W treściWZ dla Mielca, punkt 6 dotyczy wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają
dostalczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia waruŃów udziału w postępowaniu.'
Jedn)Ąni z dokumęntów są oświadcżeniaopisane w ppkt. ó,1,5, i stanowiącl odpowiednio
załącznik nr 2 do WZ i zalącznik lr 3 do WZ.
T}łncża§em punkt l l ,,ol'ęńa oraz dokumenty i oświadczęnia w)łnaganę w postępowaniu'',
w)Ąnaga w ppkt. 1 l ,l ,3 złożęniajedynie ośwlad,czelia zgodnle z Załącznikiem nr 3, Nie ma
informacji o konieczności złożenia oświadczenia zgodlie z załącznlkiem NI 2 zarówno na
etapie składania ofęrty jak i później ptzy wezwaniu do uzupęłnienia dokum€ntów przez
wykonawcę którego ofeńa została oceniona najwyżej,
Wno§imy o jednoznaczne rozstrzygnięcie czy w}łnagane są oświadczenia stanowiące
odpowiednio załączalk t 2 do wz i zalącznik nr 3 do WZ i na jakim etapie postępowania
prżętargowego,

wyjaśnienie:

Zarnawiający wymaga, by Zalączl\ik| do WZ tt 2 i lt 3 zostały zloźone przy wezwaniu do
uzupełnienia dokumentów przez WykonawĘ, którego ofeńa została ocerriona najwyzej.

Pytani€ 2i
Jedn}łn z warunłów koniecznych do realizacji przedmiotu zmówienia ję§t dysponowanie
obięktami nadawczymi.
W WZ w ppkt, 6,1.5.2. ,,Od wykonawów, którzy dla spełnięnia warunku, o którym mową w
art. 22 ust.l pkt 2 lstawy będą korżystali z udostępnionego przez inne podmioty potencjału
technicznego,i osób zdolnych do wykonania zamówierrii, zamawii,lący ządi złozólia
pisemlego zobowiązania lych podmiotów,'
W OPISIE PMEDMIOTU ZAMOWIENIA stanowiącego Załącznik nr 1 do WZ, warunkiem
wymagan)łnl)rzy !€alizacji usługi jest ppkt 2.1, Emisja sygnałów programów zamawiającego
zgodla
decyzjami KRRiT. w wYKAz]E PARAMETRÓŃ SlAcJI NADAWCZńJ
stanowiącym Załącznik nr 7 do wZ wskażana jest dęcyzja nr 22l200l. Decyzja ta wskazuje
na lokalizację obiektu którym dysponuje Emitel-RoN Mielec.
Dostęp do obiektów Emitel regulrrje oferta Ramowa. obowiązuje odpowiednia procedura
postępowaria,
zalr,awiajągy powinierr więc w istocię przeprowadzić węryfikację czy wykonawcy którzy
z
wykorzy§tać ofęńę ramową Emitel dysponują w istocię potencj;łęm technicznyń
_amiazają
niezbędnym
wykonania zamówienia. Wydaje się zasadnó aby- taka weryfikacja
następowała na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczęńlub d;kumentów.

z

do

W tej s},tuacji powstaje p}tanię azy Zafiawiający dopuszcza możliwośćZmiany slwz oraz
Ogłoszenia poprzez wprowadzenie następującego postanowienia:
ll' przypatlku w którym wykonawca zamierza skolłstać z obiekrów znajdujqcych się 1a
posiadaniu Emitel S.A. ha zasadach ufegulowanych w ofercie ralrrovłej o doslępie
telekbńurtikącyjnw w celu świądczenia usług tfańsmisji radińhiczhych lub telewizyjhych,
zatwiełdzońą decyzjq Płezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zobowiqza y jest zło4ć
oświadcżehie, iż posiadą ważńq na dzień złożeniaoferly ząmawiajqcehu ofertę szcżegółowq
w rozumieńiu powołanej decyzji tj_ ofertę spoźqdzohq przez Emilel ha podstawie lłkiosku o
Dostęp zawierującq szczegółowe warunki świadcżehiaDostępu cele realizacji usług
telekomunikącyjnych v, obiekcie RoN Mielec.
wyjaśnienie:
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza do treściWZ oraz

Ogłoszenia w/w postanowienia.

Pytanie 3|
W pkt. 20 WZ wynienione są załącaliki, Jednyn ż nich jest Załącznik 6: Oświadczenie
wykonawcy,
wzór załącznika jest w załączonych ptzez Zarlawiającego materiałach,
w treściwz nie ma informacji o konieczności złożeniaoświadczęnia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6.
Zwracamy się z prośbąo Zmianę tręściWZ nakładającą konieczność złoźęniatakiego
oświadczenie i na.jakim etapie.

wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga,by Zalącmlklr 6 został zlożnny pftęzwykonawcę wmz z ofertą.
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