
Pytanie 1.  

W SIWZ, pkt 4. Opis kryteriów przy wyborze oferty, ppkt 14.4.2 opis kryterium „czas reakcji 

serwisu….) – strona 25 jest wymóg: „Dopuszczalny czas reakcji – nie dłuższy niż 240 minut.” Jest to 

więc czas maksymalny. Nie ma wymogu na minimalny czas reakcji, czas ten określa Wykonawca i jest 

wyliczana punktacja.  

Natomiast w Załączniku Nr 2 do Umowy WARUNKI FINASOWE § 1 pkt. 2 (strona 1) jest zapis 

wprowadzający minimalny czas reakcji (1 godzina).  

 

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu dotyczącego minimalnego czasu reakcji (1godzina). 

Punkt 2 otrzymałby brzemiennie:  

2. Do czasu wykonania przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji Sygnałów nie zalicza się:  

1) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatora plus dodatkowo 

minuty różnicy deklarowanego przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu (zgodnie Ofertą);  

2) nieuznawanego za przerwę w emisji Sygnałów w rozumieniu § 2 ust. 12 pkt a) Załącznika nr 1 do 

Umowy stanu obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacji 

nadawczej trwającego jednorazowo do 1 minuty plus dodatkowo minuty różnicy deklarowanego 

przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu (zgodnie Ofertą);  

3) przerw konserwacyjnych i remontowych;  

4) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn niezależnych od Operatora i Nadawcy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu dotyczącego minimalnego czasu reakcji (1godzina); tym 

samym punkt 2 § 1 Załącznika Nr 2 do Umowy WARUNKI FINANSOWE otrzymuje brzmienie: 

"2. Do czasu wykonania przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji Sygnałów nie zalicza się: 

1) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatora plus dodatkowo 

minuty różnicy deklarowanego przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu (zgodnie Ofertą); 

2) nieuznawanego za przerwę w emisji Sygnałów w rozumieniu § 2 ust. 12 pkt a) Załącznika nr 1 do 

Umowy stanu obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacji 

nadawczej trwającego jednorazowo do 1 minuty plus dodatkowo minuty różnicy deklarowanego 

przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu (zgodnie Ofertą); 

3) przerw konserwacyjnych i remontowych; 

4) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn niezależnych od Operatora i Nadawcy." 

 

Pytanie 2.  

Oferta wraz z załącznikami składana jest za pośrednictwem platformy zakupowej.  

W Załączniku nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy, punkt 15 (ostatni w formularzu) w brzmieniu:  

„15. Oferta zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych i podpisanych przez osobę uprawnioną do 

podpisania oferty.” Tym samym wymagane jest ponumerowanie i policzenie stron składanej oferty.  

W przypadku elektronicznej formy składania ofert niemożliwe jest ponumerowanie stron 

dołączanych dokumentów. Wiele z nich to oryginały podpisane elektronicznie.  



Wnioskujemy o usunięcie pkt 15 w całości.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający dokonuje wykreślenia w Załączniku nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy punktu 15  w 

brzmieniu: 

„15. Oferta zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych i podpisanych przez osobę uprawnioną do 

podpisania oferty.” 

 

Pytanie 3.  

Jednym z warunków koniecznych do realizacji przedmiotu zmówienia jest  

dysponowanie obiektami nadawczymi. Zamawiający wskazał (pkt III ppkt. 3 Ogłoszenia o 

zamówieniu), iż wykonanie zamówienia może nastąpić bądź w oparciu o konkretne obiekty 

nadawcze, określając ich parametry techniczne, bądź też przy użyciu obiektów równoważnych.  

Świadczenie usług emisji w może odbywać się również w oparciu o ofertę ramową o dostępie 

telekomunikacyjnym zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”  

 

Zamawiający powinien więc w istocie przeprowadzić weryfikację czy Wykonawcy którzy zamierzają 

wykorzystać ofertę ramową Emitel dysponują w istocie potencjałem technicznym niezbędnym do 

wykonania zamówienia. Wydaje się zasadne aby taka weryfikacja następowała na podstawie 

złożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów.  

 

W tej sytuacji powstaje pytanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany SIWZ oraz Ogłoszenia 

poprzez wprowadzenie następującego postanowienia:  

W przypadku w którym wykonawca zamierza skorzystać z obiektów znajdujących się w posiadaniu 

Emitel S.A. na zasadach uregulowanych w Ofercie ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu 

świadczenia usług transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż posiada ważną na dzień złożenia 

oferty Zamawiającemu Ofertę Szczegółową w rozumieniu powołanej decyzji tj. ofertę sporządzoną 

przez Emitel na podstawie Wniosku o Dostęp zawierającą szczegółowe warunki świadczenia Dostępu 

celem realizacji usług telekomunikacyjnych w obiektach: - Kraków - RTCN Chorągwica,- Krynica - TSR 

G. Jaworzyna  

- Rabka - RTON G. Luboń Wielki,- Szczawnica - RTON Przehyba, - Tarnów - RTON G. Św. Marcina, - 

Zakopane - RTON Gubałówka – Andrychów, - RTON Andrychów, - Gorlice - RON Gorlice /EC. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający dodaje w podpunkcie 3 punktu III "Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia" 

Ogłoszenia o zamówieniu następujące postanowienie: 

"W przypadku w którym wykonawca zamierza skorzystać z obiektów znajdujących się w posiadaniu 

Emitel S.A. na zasadach uregulowanych w Ofercie ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu 

świadczenia usług transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych, zatwierdzonej decyzją Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż posiada ważną na dzień 

złożenia oferty Zamawiającemu Ofertę Szczegółową w rozumieniu powołanej decyzji tj. ofertę 



sporządzoną przez Emitel na podstawie Wniosku o Dostęp zawierającą szczegółowe warunki 

świadczenia Dostępu celem realizacji usług telekomunikacyjnych w obiektach: - Kraków - RTCN 

Chorągwica,- Krynica - TSR G. Jaworzyna 

- Rabka - RTON G. Luboń Wielki,- Szczawnica - RTON Przehyba, - Tarnów - RTON G. Św. Marcina, - 

Zakopane - RTON Gubałówka – Andrychów, - RTON Andrychów, - Gorlice - RON Gorlice /EC." 


