Rzeszów, dńa 12 mala2020 r.
Dotyczy: postępowania o udzielęnię zamówienia na u§ługę emisji programu ,,Polskiego Radia
Rz€szów" S.A. z obiektu nadawcz€go RTCN kzęmyśl - Fzętalg nr 7
Zamawiający , ,,Polskię Radio Rzeszów" §,A, - działając na podsta\łię art. 38 u§t. l pkt 3
i ust, 2 ustawy z dnia 29 styczni^ 2004 l, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U,2o19.1843)
dalęj:,,PZp", pĘękazuje tręśćp}tań i wyjaśnienię tręściWaIunkóW Zamówięnia (dalęj|
,,wZ").

Pytanie

w

l:

treści wZ dla Przemyśla, punkt 6 dotyczy wykazu oświadczęń i dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnięnia waruŃów udziału w postępowaniu.
Jędn).mi z dokumentów są oświadczenia opisane w ppkt. ó,1,5. i stanowiące odpowiednio
załącżniknf 2 do WZ i załącznik 3 do WZ.
T)łnczasem punkt l1 ,,ofeńa oraz dokumenty i oświadczenia w)łnagane w postępowaniu'',
\łJmaga w ppkt, 1 1.1.3 złożęnia jedynie oświadczenia zgodnię z Załącznikięm ni 3. Nie ma
informacji o konieczności złożenia oświadczqri a zgodlie z zallaznikiern Nr 2 zarówno na
etapie składania ofęrty jak i pózniej przy wezwaniu do uzupełnięnia dokumentów przęz
wykonawcę którego ofęna została oceniona najwyżej.
Wnosimy o jednoznaczlę rozstrzygnięcie czy wymaganę są oświadczęniastanowiące
odpowiednio załączlik nt 2 do WZ i zalącm|k w 3 do WZ i na jakim etapię postępowania
przetargowego,

t

wyjaślieDie:
Zamawlający wymaga, by Załączrtiki do WZ nr 2 i nr 3 zostały złożonęprzy wezwaniu do
uzupełnienia dokumentów prżez WykonawĘ, którego ofeńa została oceniona najwyżej.

Pytanie 2:
Jednym z waruŃów koniecznych do realizacji przędmiofu zrnówienia jest dysponowanie
obiektami nadawczymi.
W WZ w ppkt.6,1.5,2,,,Od wykonawów, którzy dla spełnięnia waruŃu, o któqrm mowa w
alt, 22 ust.l pkt 2 ustawy będą korży§tali z udostępnionego przez ime podmioty potencjafu
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówięnia, zamawiający żąda żłożęnia
pisemnego zobowiąania tych podmiotów,"
W oPIsIE PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA stanowiącego załącznik nr l do WZ, waruŃięm
w}łnaganym przy realiżacji usługi ję§t ppkt 2.1. Emisja sygnałów programów zamawiającego
zgodna z decyzjami KRRiT. w WYKAZIE PARAMETRÓW sTAcJI NADAWCZEJ
§tanowiącFn Załącznik nr 7 do WZ wskazana jest decyzja m 12196. Decyzja ta wskazuje na
lokalizację obięktu któr}.rn dysponuje Emitel-RTcN Przęmyśl/Tatarska Góra,
Dostęp do obięktów Emitęl reguluję Ofeńa Ramowa. obowiązuje odpowiednia procedura
postępowania.
Zamawiający powinien więc w istocie przęprowadzić weryfikację czy Wykonawcy któr:ży
zamierzają wykorzystać ofertę ramową Emitel dysponują w istocie potencjałem tęchnicznym
niezbędnym
wykonania zamówienia. Wydaje §ię zasadne aby taka weryfikacja
następowała na podstawię żłożonychprzez wykonawcę oświadczen lub dokumentów.

do

w

tej sytuacji powstaj€ p},tanie cży Zarnawiający dopuszcza możliwośćzmiany WZ oraz
Ogłoszenia poprzez wprowadzenie następującego postanowienia:
W płzypadku w którym wykonawca zalńierza skorzystać z obiekłów znajdujących się w
posiadahiu Enitel S.A. na zasadach uregulowanych w ofercie rąmowej o dostępie
telekomunikĄcyjnylk w celu świadczenia usług łansmisji radiofonicznych lub tetewizyjnych,
zatwierdzonq decyzjq Prezesa Urzędu Komunikacji Eleklłonicznej zobowiqzany jest złożyć
oświadcżeńie, iż posiada ważhą hą dzień złożeniaoferty Zamawiąjqcehu ofertę Szczegółową
v) rozumieniu powołanej decyzji lj. ofertę sporzqdzonq pfzeż Emitel na podstar)ie lłniosku o
Dostęp zbłierąjqcq szc^egóło\łe waruhki świadczeĄia Dostępu celem realizacji usług
te le komunikacyj nych 1ł obiekłie RTC N Przemyśl/Tatarską córa.

wyjaśnienieI
Zamawiający nie przychyla się do prośbywykonawcy i nie wprowadża do treści Wz oraż
ogłosz€nia w/w postanowienia.

Pytanie 3:
W pkt, 20 WZ wymienionę są załączniki. Jedn),m z nich jest Załącznik 6: oświadczerrię
wykonawcy.
wzór załącżnika jest w załącmnych przez Zamawiającego materiałach.
W treści WZ nie ma informacji o konieczności złożeniaoświadczenia zgodnię z
Zalącznikiem Nr 6.
Z§Jraaarny się z prośbąo zmianę treściWZ nakładającą koniecmośćzłożenia takiego
oświadczenie i najakim etapie,

wyjaśnienieI

Zamawiający wymaga,by Załącznik ft 6 żostał złożony przezyłykonawcę wraz z ofeĘ.
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