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WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dot. postępowania: „ŚWIADCZENIE USŁUG EMISJI PROGRAMU RADIOWEGO UKF-
FM” nr: ZP-T-3/2020 
 

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  29.05.2020 r. wpłynął  wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Niniejszym Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedziami/wyjaśnieniami. 
 
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 XIV.7 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 ERP w oparciu 
o decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 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 zawartą w pkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia w SIWZ (Załącznik nr 7). Zamawiający 
zwraca uwagę, że pozwolenie DZC-WRT-5101.60.2016.3 z dnia 14 marca 2016 r. opisuje zastępczą 
skuteczną moc promieniowania ERP równą 0,2 kW (tj. zastępczą skuteczną moc promieniowania ze 
względu na konieczność wytłumienia systemu antenowego w danym kierunku oraz wysokość jego 
zawieszenia) oraz maksymalną skuteczną moc promieniowania 1 kW „zgodnie z tabelą wytłumień”. 
Każdy potencjalny Wykonawca ma prawo wglądu do wykazu obowiązujących pozwoleń na 
używanie urządzeń nadawczych do stacji radiofonicznych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej na 
stronie (Lp. 1387): 
 
https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/140/4/15/radio_analogowe_2020-05-
14.xls  
 

Zważywszy na fakt, że odbiorcą pozwolenia jest firma Emitel S.A., tj. aktualny operator  
i właściciel obiektu z którego Zamawiający emitował program do tej pory ze wskazaną mocą ERP 
równą 0,17 kW (tj. poniżej 0,2 kW), 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 Decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej numer DZC-WRT-
5101.60.2016.3 z dnia 14 marca 2016 r. określa moc maksymalną, a nie wskazuje niezbędnej mocy 
minimalnej, z którą należy sygnał emitować w celu uzyskania maksymalnych efektów zasięgu i 
jakości. To po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego zasięgu i jakości (np. poprzez 
zmianę wysokości zawieszenia systemu antenowego) zgodnie z w/w. Decyzjami bez możliwości 
przekroczenia maksymalnej skutecznej mocy promieniowania ERP, a dodatkowo biorąc także pod 
uwagę odpowiednie kierunki zgodnie z tabelą stanowiącą integralną część pozwolenia. Zgodnie z 
Załącznikiem 7 SIWZ, pkt. 1.2 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia mapy pokrycia 
zasięgu powierzchniowego dla obiektu wskazanego przez Zamawiającego i tylko na tej podstawie 
Zamawiający podda weryfikacji ofertę Wykonawcy (poza kryterium SIWZ: cena, czas reakcji na 
awarię oraz kryteria wynikające z ustawy PZP).  
 
Dodatkowo informujemy, iż działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ pkt. XVI 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY,  Pkt. XVI 1 i 2 otrzymują nowe następujące 
brzmienie: 

„1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien podać na formularzu cenowym cenę za jeden 
miesiąc świadczenia usługi emisji - ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz 
wartość netto i brutto. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę). 
2. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres zamówienia i powinna uwzględniać  wszystkie 
koszty mające na  nią wpływ  np. opracowania koncepcji, ewentualnych ekspertyz, projektów i 
dokumentacji, wybudowania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego 
świadczenia usług emisji, koszty dzierżawy miejsca na którym zlokalizowana będzie stacja, 
koszty eksploatacji stacji w tym energii elektrycznej, amortyzacji, ubezpieczenia, nadzoru, itp. 
Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w 



ofercie, musi już uwzględnić je w cenie.” 
Zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy 
sporządzaniu i składaniu ofert.  

Zamawiający dołączy modyfikację do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie ona 
stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostała treść SIWZ nie 
uległa zmianie. 

 Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Otrzymują :  

- Wykonawcy, którzy wnieśli zapytanie,  

- strona internetowa - www.bip.radio.opole.pl/zamówienia publiczne 

 


