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DPR-III-4-1.434.7.2019                                               

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

/strona internetowa Zamawiającego 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Produkcja i emisja dwuminutowych audycji radiowych o WRPO 

2014+ na antenie pięciu lokalnych rozgłośni radiowych wraz z emisją powtórek”. 

 

Zamawiający informuje, iż w dniach 08.02.2019 r. i 09.02.2019r. zostało złożone pytanie do treści 

SIWZ dotyczące ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przedstawia poniżej 

treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:  

 

Pytanie: 

W związku z ogłoszeniem przetargu na produkcję i emisję dwuminutowych audycji radiowych o WRPO 

2014+. 1 mamy pytanie o to, czy możemy przystąpić do przetargu jako dwie stacje do jednego subregionu?  

Jeśli tak, czy możemy podać wspólną słuchalność dwóch stacji, oraz czy w przypadku 2 stacji możemy 

emitować jedną audycję wyprodukowaną dla dwóch stacji.  

 
Odpowiedź: 

Jeden Wykonawca nie może przystąpić do przetargu, zgłaszając dwie stacje do jednego subregionu, 

ponieważ Zamawiający określił w SOPZ, (rozdział I Przedmiot zamówienia), że: 

- przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja audycji radiowych o WRPO 2014+, w pięciu lokalnych 

rozgłośniach radiowych, w poszczególnych subregionach na terenie Wielkopolski – również pięciu, 

- audycje zostaną wyemitowane na antenie lokalnej rozgłośni radiowej działającej w danym subregionie, 

- co do każdej lokalnej rozgłośni określono zasięg techniczny oraz udział w czasie słuchania wg. danych 

KRRiTV.  

 

Zamawiający przyjął  określone wymagania co do zasięgu i udziału w czasie słuchania jednej lokalnej 

rozgłośni radiowej w obrębie jednego subregionu. Spełnienie tych wymagań warunkuje udział w niniejszym 

postępowaniu przetargowym. 

Uwzględniając powyższe wyjaśnienie Zamawiający nie udziela odpowiedzi na dalszą część pytania zadanego 

przez Wykonawcę. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje doprecyzowania treści SOPZ w następujący sposób: w 

rozdziale I Przedmiot zamówienia, na str. 2 przed zdaniem „Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć 

części”, po pkt. e), wprowadza się zapis o następującej treści: „przy założeniu, że audycja będzie wyemitowana 

w jednej rozgłośni na terenie jednego subregionu”. 
 

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców przygotowujących ofertę. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu termin składania ofert upływa w dniu 

14.02.2019 r. o godz. 10:00, otwarcie o godz. 10:30. 
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