
Pytanie 1 

Zamawiający w pkt. 6.1.2 lit. b SWZ przewidział, następujące postanowienie: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę emisji programów radiowych lub telewizyjnych 

o minimalnej wartości: 

1) dla zadania nr 1 – 1 000 000 PLN netto, 

2) dla zadania nr 2 - 450 000 PLN netto, 

3) dla zadania nr 3 - 200 000 PLN netto, 

4) dla zadania nr 4 - 200 000 PLN netto, 

 

W przypadku składania oferty na więcej zadań niż jedno, za spełniających warunek dotyczący 

posiadania zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą się 

spełnieniem tego warunku w zakresie opisanym w pkt. 6.1.2.b dla każdego z zadań, na które 

wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

 

Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować to postanowienie: 

 

Jeżeli Wykonawca wykonał usługę (jedną umowę) podzieloną na kilkadziesiąt części (np. 

rozpowszechnianie programów radiowych z kilkudziesięciu obiektów nadawczych) to czy za 

spełnienie takiego warunku Zamawiający uzna by co najmniej 4 części takiej usługi (umowy) było o 

wartości co najmniej: 

1) 1 000 000 PLN netto, 

2) 450 000 PLN netto, 

3) 200 000 PLN netto, 

4) 200 000 PLN netto, każda ? 

 

Ewentualnie czy Wykonawca musi przedstawić 4 odrębne Umowy o wartości co najmniej 

1) 1 000 000 PLN netto, 

2) 450 000 PLN netto, 

3) 200 000 PLN netto, 

4) 200 000 PLN netto, każda? 

 

Odpowiedź 

Jeżeli Oferent wykaże należyte wykonanie umowy (dotyczącej jednej lub wielu usług) o wartości 

równej lub przekraczającej 1 000 000 PLN neto, Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w 

pkt. 6.1.2 lit. b SWZ dla 1, 2, 3 oraz 4 części zamówienia. 

Jeżeli Oferent wykaże należyte wykonanie umowy (dotyczącej jednej lub wielu usług) o wartości 

równej lub przekraczającej 450 000 PLN netto, ale mniejszej niż 1 000 000 PLN neto, Zamawiający 

uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 6.1.2 lit. b SWZ dla 2, 3 oraz 4 części zamówienia. 

Jeżeli Oferent wykaże należyte wykonanie umowy (dotyczącej jednej lub wielu usług) o wartości 

równej lub przekraczającej 200 000 PLN netto, ale mniejszej niż 450 000 PLN neto, Zamawiający uzna 

spełnienie warunku określonego w pkt. 6.1.2 lit. b SWZ dla 3 oraz 4 części zamówienia. 

 

 



Pytanie 2 

W pkt. 9.1 SWZ Zamawiający wskazał, że: „Oferta powinna być zabezpieczona wadium w 

następującej wysokości dla poszczególnych zadań: 

1) dla zadania nr 1 – 10 000 PLN, 

2) dla zadania nr 2 – 4 500 PLN, 

3) dla zadania nr 3 - 2 000 PLN netto, 

4) dla zadania nr 4 - 2 000 PLN netto.” 

Czy Zamawiający dopuszcza poprawienie tego postanowienia bowiem kwoty wadialne nie są 

obciążone obowiązkiem uiszczenia podatku i dopisek netto w pozycji 3 i 4 jest zbędny ? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający poprawia treść pkt. 9.1 SWZ i nadaje mu brzmienie: 

„Oferta powinna być zabezpieczona wadium w następującej wysokości dla poszczególnych zadań: 
1) dla zadania nr 1 – 10 000 PLN, 
2) dla zadania nr 2 – 4 500 PLN, 
3) dla zadania nr 3 - 2 000 PLN, 
4) dla zadania nr 4 - 2 000 PLN. 

 

 

 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może opłacić wadium na kilka zadań jednym zbiorczym 

przelewem. 

 

Odpowiedź 

Wykonawca może opłacić wadium na kilka zadań jednym zbiorczym przelewem pod warunkiem, że w 

tytule przelewu jednoznacznie opisze, których części postepowania dotyczy wadium. 

 

 

Pytanie 4 

W SWZ Regulamin współpracy technicznej w par. 3 (realizacja usług): pkt. 8 i 9 Zamawiający 

przewidział następujące postanowienia: „8. Operator sprawuje nadzór nad urządzeniami 

zainstalowanymi przez Nadawcę. 9. Nadawca dokonuje napraw urządzeń będących jego własnością 

wchodzących w skład radiofonicznych stacji nadawczych. Zgodnie z kolei zgodnie z par. 5 (usługi 

utrzymaniowie) „1.Operator dokonuje napraw, konserwacji i zmiany nastaw urządzeń będących 

własnością Nadawcy określonych w § 3 ust. 3, zainstalowanych w obiekcie nadawczym Operatora, 

wymienionym w Załączniku Nr 7 – Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych na zasadach określonych 

poniżej. A dalej w ust. 3. „W przypadku wystąpienia przerwy w emisji Sygnałów będącej wynikiem 

uszkodzenia urządzeń Nadawcy Operator zobowiązuje się do realizacji czynności, o której mowa w 

ust. 2, w ciągu czterech godzin od chwili powzięcia informacji o wystąpieniu przerwy. W powyższym 

przypadku okres występowania przerwy trwającej do czterech godzin traktowany jest jako przerwa z 

przyczyn leżących po stronie Nadawcy, zaś przerwa trwająca powyżej czterech godzin traktowana jest 

jako przerwa z przyczyn leżących po stronie Operatora.” 

Wykonawca prosi o potwierdzenie że prawidłowe jest rozumienie tych postanowień że jeżeli 

Wykonawca dokonał poprawnie wszystkie czynności utrzymaniowe to nie ponosi odpowiedzialności z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy? Jednocześnie Zamawiający nie dokona 



odliczenia w należnej Wykonawcy opłacie. Zauważyć bowiem należy, że Wykonawca nie zna stanu 

urządzeń Zamawiającego nie może więc odpowiadać za przerwy spowodowane ich pracą. 

 

Odpowiedź 

Przywołane zapisy SWZ Zamawiający interpretuje następująco: 

Jeżeli wystąpiła przerwa w emisji spowodowana awarią urządzenia zainstalowanego przez Nadawcę, 

przy jednoczesnym poprawnym wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności utrzymaniowych, 

to Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. W takim przypadku, Zamawiający nie dokona odliczenia w należnej Wykonawcy opłacie. 

 

 

Pytanie 5 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w par. 9 

ust. 9 wzoru umowy zgodnie z którą umowa miała by obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 

Odpowiedź 

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i nadaje nowe brzmienie par. 9 ust. 9 wzoru 

umowy: „Umowa obowiązuje od 1.01.2022 roku.”  
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