
Opole 26.03.2020 r.  
 

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot. postępowania : „ŚWIADCZENIE USŁUG EMISJI PROGRAMU RADIOWEGO UKF-
FM” nr: ZP-T-1/2020 
 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 
t.j. z dnia 2019.09.27) Zamawiający zawiadamia, że w  dniu 23.03.2020 r. wpłynął wniosek  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia. Niniejszym Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedziami . 
 
1)  Czy według zamiaru Zamawiającego mapy zasięgu powierzchniowego należy przygotować 
według metody ITU-R P. 1546-5 dla wartości granicznej natężenia pola Emin=54dBuV/m (odbiór 
stereofoniczny dla obszarów słabo zurbanizowanych)? 
 
ODPOWIEDŹ:  Według zamiaru Zamawiającego mapy zasięgu powierzchniowego należy 
przygotować według metody ITU-R P.1546-5 z uwzględnieniem poprawki na kąt widoczności 
anteny odbiorczej RX CLEARANCE ANGLE z uwzględnieniem zakłóceń innych krajowych (PL)  
i zagranicznych stacji nadawczych oraz wartość graniczną natężenia pola 54dBuV/m (pojedyncze 
mapy i mapa zbiorcza). 
 
2) Czy w analizach zasięgów powierzchniowych uwzględniać rzeczywiste charakterystyki 
promieniowania anten czy charakterystyki z rezerwacji lub pozwoleń radiowych? 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający określa, że w analizach zasięgów należy uwzględnić charakterystyki  
z rezerwacji częstotliwościowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (wytłumienia podane  
w SIWZ). 
 
3) Czy moce ERP dla emisji równoważnych mają być bez zmian w stosunku do emisji 
podstawowych czy mogą ulec zmianie? 
 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający określa, że moc ERP dla emisji równoważnych nie może być 
zmieniona. 
 
4) Według jakiej metody propagacji (ustawień metody) ma zostać wykonana weryfikacja spełniania 
kryterium obiektu równoważnego i dla jakiej wartości granicznej natężenia pola 54dBuV/m? 
 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający określa, że metodą weryfikacji spełniania kryterium obiektu 
równoważnego jest metoda ITU-R P.1546-5 z uwzględnieniem poprawki na kąt widoczności anteny 
odbiorczej RX CLEARANCE ANGLE z uwzględnieniem zakłóceń innych krajowych (PL)  
i zagranicznych stacji nadawczych oraz dla wartości granicznych natężenia pola: Opole/Chrzelice  
- 54dBuV/m, Wysoka/Góra Św. Anny - 54dBuV/m, pozostałe stacje (Brzeg, Namysłów, Glubczyce, 
Olesno, Paczków) - 66dBuV/m. 
 
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ. 
Otrzymują :  
- wykonawca który wniósł zapytanie,  
- strona internetowa,  
- platforma logintrade  


