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 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) na złożony w terminie przez jednego                               

z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro 

określonego jako „Dostawa konsolety nagraniowo – produkcyjnej wraz                             

z osprzętem dla Radia Lublin S.A.” – sygn. sprawy: PZZ.251.3.2020. 

Zamawiający: 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.                 

ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin 

NIP 712-01-65-888 

Nr telefonu 81 536 42 00  

Nr faksu 81 532 87 28 

Treść wniosku Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego zamieszczone zostały na 

stronie internetowej Zamawiającego www.radio.lublin.pl (BIP – zamówienia 

publiczne – zamówienia o wartości równej i powyżej 30 tys. euro) na podstawie art. 

38   ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.) – dalej ustawa. 

Adres e-mail: poczta@radio-lublin.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7³º – 15³º 

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ złożony w terminie przez  

jednego z Wykonawców w dniu 01.12.2020 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, 

Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia do treści SIWZ: 

Odpowiedź na pytanie Nr 1 

Treść pytania: 

Zamawiający wymaga w zapisach SIWZ (str. 3) aby oferent wykazał się dostawami 

konsolet, w ostatnich 3 latach na łączną kwotę 400 000,00 zł brutto. 

Pytanie: 

Czy zamawiający rozumie przez ten zapis wykazanie się dostawą lub dostawami 

konsolet producenta, którego wykonawca zamierza zaoferować w tym 

postępowaniu? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zgodnie z treścią Rozdz. VI ust. 1 pkt 2) lit. c) SIWZ, na potwierdzenie spełniania 

warunku udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 dostawę konsolety (wraz          

z osprzętem) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. 

Przez powyższy zapis należy rozumieć niekoniecznie dostawę konsolety producenta, 

którego Wykonawca zamierza zaoferować w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

http://www.lubelskie.pl/
mailto:poczta@radio-lublin.pl
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Odpowiedź na pytanie Nr 2 

Treść pytania: 

W załączniku nr 1, w punkcie 2 „Zestaw przetworników” zamawiający wskazuje 

konkretne ilości wejść i wyjść dla zestawu przetworników oraz konieczność ich 

montażu w obudowie w formacie rack 19”. 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zestaw przetworników spełnia 

wszystkie założenia opisane w OPZ, a jego integralną częścią jest karta                               

w standardzie PCle wraz z dedykowaną obudową, która jako jedyny element nie ma 

możliwości montażu w obudowie typu rack 19", która jednocześnie łączy się                        

z komputerem poprzez port Thunderbołt 2 lub 3 oraz zapewnia niską latencję całego 

systemu i pozwala na jego łatwą rozbudowę w przyszłości? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Tak, o ile wszystko to będzie dostarczone przez Wykonawcę. Przedmiotem 

zamówienia jest kompletny zestaw urządzeń wraz z montażem i instalacją, 

niewymagający dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego w celu uzyskania 

pełnej użyteczności urządzeń.  

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

Lublin, 02.12.2020 r.                                                    Prezes Zarządu 

                                                                                (-) Mariusz Deckert                                       
 


