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Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego określonego jako „Świadczenie usług dosyłu do obiektów i emisji 
z obiektów nadawczych sygnałów programu Radia Lublin S.A.” – sygnatura sprawy: 
PZZ.251.8.2019. 

Treść pytania Nr 1: 

W Załączniku Nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ postępowania PZZ.251.8.2019 Radia 
Lublin S.A., na str. 1. drugi akapit od dołu jest wymóg, że: „Wykonawcy składający oferty na 
świadczenie usług z obiektów nadawczych równoważnych, o parametrach technicznych 
wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ obowiązani są dołączyć do oferty dokument z Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej o możliwości emisji z obiektu równoważnego z parametrami złożonymi 
w ofercie.” 
W odniesieniu do dokumentu UKE nie ma wskazania z jaką datą powinien być wystawiony                      
w odniesieniu do daty składania ofert. Dla większości innych dokumentów wymaganych                           
w postępowaniu jest wymóg, że powinny być „wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert”.  
Ponadto sieć emisji radiowych UKF podlega ciągłym zmianom zarówno w Polsce i krajach 
sąsiednich.  
Biorąc powyższe pod uwagę czy nie rozważacie Państwo wprowadzenie postanowienia że 
dokument  UKE ma być nie starszy aniżeli 3 miesiące? W naszej ocenie brak zastrzeżenia daty 
spowoduje zagrożenie realizacji takiej emisji po wyborze oferty lub zaistnienie ryzyka braku 
porównywalności złożonych ofert (analizy historyczne wykonane przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej mogą korzystnie prezentować możliwości realizacji emisji przez danego 
Wykonawcę pomimo, że . 

Treść pytania Nr 2: 

W Załączniku Nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ postępowania PZZ.251.8.2019 Radia 
Lublin S.A., na str. 3 pkt 9). „Dla lokalizacji z których emitowany będzie program Radia Lublin S.A. 
na częstotliwości 93,1 MHz i program Radia Freee na częstotliwości 89,9 MHz, Wykonawca 
zapewni system rezerwowy emisji, który będzie wykorzystywany w przypadku przeprowadzania 
przerw konserwacyjnych i remontowych oraz awarii. Nadawca wymaga w tych lokalizacjach na 
czas przerw remontowych i konserwacyjnych i konserwacyjnych oraz awarii ustanowienia przez 
Operatora emisji zastępczej:” 
W postawionym wymogu użyto sformułowania dotyczącego emisji zastępczych „… w tych 
lokalizacjach.” Czy należy rozumieć, że emisje zastępcze mają być ustanowione w tych samych 
lokalizacjach co emisje podstawowe? Jeżeli tak byłoby to trudne lub niemożliwe do realizacji bo 
podczas katalogu przypadków kwalifikujących do uruchomienia emisji zastępczych są takie które 
uniemożliwiają uruchomienie takich emisji, dla przykładu: całkowity brak zasilania obiektu 
podstawowego lub konserwacja energetyczna, prace na wysokości w pobliżu anten (konieczność 
wyłączenia wszelkich emisji ze względu na ochronę pracujących przed polami 
elektromagnetycznymi). 
Jedynym rozwiązaniem, jest ustanowienie emisji zastępczych z lokalizacji innych niż lokalizacja 
podstawowa, przy spełnieniu przez nie wymagań zawartych w lit a), b), c) d). 

Treść pytania Nr 3: 

W Załączniku Nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ postępowania PZZ.251.8.2019 Radia 
Lublin S.A., na str. 3 pkt 9) c) „”dosył sygnału audio dla emisji zastępczej leży po stronie 
Operatora;”  a następnie, pkt 10) cz. I. d) „Wykonawca musi zagwarantować możliwość 
podłączenia urządzenia odbierającego sygnał µMPX, dostarczonego przez Zamawiającego,                    
w każdej lokalizacji;”  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dostarczy urządzenia odbierające sygnał µMPX zarówno 
dla emisji podstawowych jak i dla emisji zastępczych? 
 

 


