Rzeszów, dnia 12 maja 2020 r.

Dotyczy| po§tępowania o udzielęnię zamówięnia publicznęgo na usługę ęmisjl programu
,,Polskiego Radia Rzęszów" S.A. z obiektu nadawczego RTON Bięszczady, Góra Jawor ptzetatg

ir

4

s.A.

zamawiający -,,Pol§kie Rądio RzeszóW"
działając na pod§tawie ań, 38 ust. 1 pkt 3
i u§t. 2 u§tawy z dllią 29 slyaz/'ria 2004l, Pmwo zamówień publioznych (t.J. DZ.U.Z0I9.i843)
dalęj: ,,Pzp", przekazlje treśćp},tan i wyjaśnięnie treściSpecyfikacji lstotnych Warunków
Zamówięnia (dalęj:,,sIWZ").

Pytanie 1:
W treści SIWZ dla Soliny - Jawor, punkt 6 dotyczy wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie
mają dostarcżyć wykonawcy w celu potwięrdzenia spełnienia warunków udziafu w
postępowaniu.
Jędn}łni z dokumentów są oświadczenia opisanę w ppkt. 6.1.5. i stanowiące odpowiednio
załącznik nr 2 ó,o SIWZ i zalącznlk nr 3 do SIWZ.
T}łnczasern puŃt l l ,,oferta oraz dokumęnty i oświadczenia wymagane w po§tępowaniu'',
wymaga w ppkt. 1 l ,l ,3 złożeniajedynie ośwladczelia zgodtie z Zalączrtikięm n. 3. Nie ma
informacji o konięcznościzłożenia oświadczeni a zgodlie z załącznikiern Nr 2 zalówno na
ętapie składania oferty jak i pó^:rcj pfży wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przez
wykonawcę którego ofęńa została oceniona najwyżej,
wnosimy o jednoznaczne rozstrzygnięcie ,zy wyfińganę są oświadczenią stanowiące
odpowiednio załączrl|k
2 do SIWZ załącznik nr 3 do SIWZ na jakim etapie
postępowania przetargowę8o.
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Wyjaśnienie:
Zamawiający wynaga, by Zalączttiki do SIWZ nr 2 i m 3 zostĄ złożoneprzy wezwaniu do
uzupełnienia dokumentów pĘez wykorrawcę, któręgo oferta została ocęniona najwyżej,

Pytanie 2:
J€dnym z waruŃów koniecznych do realizacji przedmiotu zmówienia jest dysponowanię
obiektami nadawczymi.
w SIWZ w ppkt- 6.1.5.2, ,,od wykonawców, którzy dla spełnienia waruŃu, o którym mowa
w ań.,22 ust.l.pkt 2 ustawy będą korrystali z udostępnionego prżez inne podmioty potencjafu
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiijący ządi złoZŹlia
pisemnego żobowią7ania tych podmiotów,"
oPISIE PRZEDMIoTU ZAMoWIENIA stanowiącego Załącanlk rv 1 do SIWZ.
warurkiem w}łnaganym przy realizacji_
jlst ppkl 2,1. Fmisja sygnalów programów
_usfugi
zamawiającego zgodna
decyzjami KRRiT. W WYKAZIE PARAMETRÓW STACJI
NADAWCZEJ stanowiąc},rn Zalącmlk nr 7 do SIWZ wskazana jest decyzja
17/00 ze
zmianami Decyzją UKE z 2015 r. Decyzja ta wskazuje na lokilizac,ię' oiiektu którl.m
dysponuje Emitel_RToN Solina./g, Jawor,
Dostęp do obiektów Emitęl reguluje oferta Ramowa. obowiązuje odpowiednia plocedura
postępowania.
Zunawi,ający powinien więc w istocie prząrowadzić weryfikację czy Wykomwcy którzy
zmierzają wykorzystać ofeltę ramową Emitel dysponują w istocie potencjałem techniczn}łn
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niezbędn}łn

do

wykonania zamówienia. Wydaje się zasadne aby taka weryfikacja

na§tępowała na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokum€ntów.
w tej s}tuacji powstaje p},tanie czy Zamawiający dopuszcza możliwośćzmiany SIWZ oraz

ogłoszenia poprzez wprowadzenie następującego po§tanowienia:
Il' przypadku w kóryn wykonawca zamietza skarzystać z obiektów znajdujqcych się ,1,
posiadaniu Eńitel S-A- Ąa zasądach uregulowanych w ofercie fafuowej o dostępie
IelekohunikącyjĄy w celu świadczenia uslug lransmisji radiofonicznych lub telewi4jnych,
zat$Jiefdzonq decrzjq Prczesa Urzędu Komukikacji Eleldfonicznej zobo\|iqzany jest złoź!ć
ośrl,iadczenie, iż posiąda ważńą ną dzień .łożehiaoferty zamawiającemu ofertę sżczegółowq
l| fozuhieniu po|Vołanej dec}zji tj, ofe ę spolżądzoną przez Emitel na podstawie Wńiosku o
Doslęp zawierajqcq szczeqóło\ye wąrunki świadczeniaDoslępu celem realizacji usług
telekam nikĄcyjhych w obiekcie RTON Solina./R. JawoŁ
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie ptzychyla się do prośbyWykonawcy i nie wprowadza do tręściSIWZ oraz
Ogłoszenia w/w postanowienia.

Pytani€ 3|
W pkt, 20 slwz wymienione są załączniki, Jednym z nich jest Załącznik 6: oświadczenie
wykonawcy,
Wzór załącznika jest w zńączonych przez Zamawiającego matęriałach.
W tleściSIWZ nie ma informacji o konieczności złożęniaoświadczenia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6.
zwfacat|y się z prośbąo zmianę treści SIWZ nakładająą koniecznośćżłożeniatakiego
oświadczęnięi najakim etapie.

Wyjaśnienie:
Zamawiający wytrraga,by zńącznik
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6 zostal żłożonypftezyłykonawcę wraz z ofeńą.
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