
Opole 03.04.2020 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 tj. z dnia 2019.09.27) Zamawiający zawiadamia,  że  w  dniu  02.04.2020 r. wpłynął  wniosek  
o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Niniejszym Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedziami. 

 
Pytanie 1) W świadczeniu przez Emitel usług z obiektu własnego nie będzie miało zastosowanie 
oferty ramowej, jeżeli obiekt będzie oferował Emitel. Emitel nie musi, bowiem zawierać umów 
dostępowych by oferować własny obiekt nadawczy. Prosimy, więc o potwierdzenie, że zaoferowanie 
przez Emitel obiektu „WYSOKA” nazwa stacji: Wysoka G. Św. Anny, nie będzie traktowane, jako 
zaoferowanie obiektu równoważnego i nie będzie wymagać od Emitel spełnienia dodatkowych 
warunków w postaci pozyskania pozwolenia radiowego i innych postanowień SIWZ właściwych dla 
obiektu równoważnego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zaoferowanie przez firmę Emitel S.A. obiektu 
"WYSOKA" nazwa stacji: Wysoka G. Św. Anny nie będzie traktowane jako zaoferowanie obiektu 
równoważnego i nie będzie wymagać od firmy Emitel S.A. spełnienia dodatkowych warunków  
w postaci pozyskania pozwolenia radiowego i innych postanowień SIWZ właściwych dla obiektu 
równoważnego, ze względu na fakt, że obiekt "WYSOKA" jest własnością firmy Emitel S.A.,  
a pozwolenie radiowe zostało wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dnia 14 
marca 2016 r. na okres 10 lat o numerze DZC-WRT-5101.60.2016.3. 

 
Pytanie 2) Prosimy o potwierdzenie, że warunek „Świadczenia usług emisji może odbywać się  
w oparciu o ofertę ramową o dostępie telekomunikacyjnym zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, (o którym mowa w punkcie 20.6. SIWZ) należy rozumieć, iż ma 
zastosowanie wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zawarli z Emitel umowę  
o dostępie telekomunikacyjnym lub pozyskali w Emitel wiążącą ofertę umożliwiającą wykorzystanie 
obiektu telekomunikacyjnego Emitel?. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że warunek "Świadczenie usług emisji może odbywać się  
w oparciu o ofertę ramową o dostępie telekomunikacyjnych zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej" ma zastosowanie wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy 
zawarli z operatorem danego obiektu umowę o dostępie telekomunikacyjnym lub pozyskali  
od operatora wiążącą ofertę umożliwiającą wykorzystanie obiektu telekomunikacyjnego operatora. 
W domyśle pytania: firmy Emitel S.A. 

 
Pytanie 3 i 4) Czy złożenie oferty w oparciu o decyzję Prezesa UKE nr DZC-WRT-5101.60.2016.3  
z dnia 14 marca 2016 r zapewnia uzyskanie maksymalnych efektów emisji w zakresie, jakości  
i zasięgu, jeżeli oferta oparta o wymienioną decyzję złożona będzie na obiekt główny z mocą ERP 
1kW zredukowaną do 0,2 kW?. Jednocześnie czy wymogi SIWZ w świetle tego postanowienia 
będzie spełniał obiekt określony parametrem ERP w decyzji Prezesa UKE nr DZC-WRT-
5101.60.2016.3 z dnia 14 marca 2016 r? 

 



Odpowiedź: W związku z charakterystyką ukształtowania terenu wokół obiektu, uwzględniając 
teren przygraniczny, przy założonej maksymalnej skutecznej mocy promieniowania 1 kW w oparciu 
o decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji z dnia 14.03.2016 r. oraz decyzję Nr 54/2003 
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17.09.2003 potencjalny Wykonawca 
musi uwzględniać niezbędne parametry wytłumienia dla konkretnych wartości azymutu zgodnie  
z tabelą w CZĘŚCI VII: WYSOKA na stronie 26 SIWZ. W związku z tym, oferta na obiekt 
WYSOKA gdzie będzie moc zredukowana do 0,2 kW przy zastosowaniu parametrów wytłumienia  
z w/w. tabeli nie zostanie przez Zamawiającego odrzucona. Jednocześnie wymogi SIWZ w świetle 
w/w. postanowień obiekt będzie spełniał dla parametru ERP, gdyż postanowienie określa moc 
maksymalną na poziomie 1 kW, a nie wskazuje niezbędnej mocy minimalnej. 
 
 
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ. 
Otrzymują :  
- wykonawca który wniósł zapytanie,  
- strona internetowa,  
- platforma Logintrade. 
 


