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Usługi - tli73g4-zol8

l6/03/20] 8 S53 - - Usłuqi ogłoszenie o zamÓWieniu - Procedura ohvarta

l, ll, lll. lV, Vl.
PoI5ka-Poznań| lJsługi tran5mi5ji sygnału ladiowego i telewizyjnego

20l8/s 053-1 l7394

ogłoszenie o zamówieniu

U5łu9i

Dyrektywa 20l4124lUE

sekcja l: lnstvtucia zamawiaiaca

1,1 ) Nazwa i adresy
Polskie Radio Regionalna RozgłoŚnia W Poznaniu Radio Poznań s,A,
ul. Berwińskie9o 5

Poznań
60- 76 5

Po]ska
osoba do kontaktol^|fwa ZaV\ieja
Tel,: +48 6] 66449] 6

E-mail : ewa.zawie]a@rad iopoznan,frn
Faks: +48 6 ] 866031 0

Kod NUTS| PL4] 5

Adresy internetowe:
Cłówny ad res: www,radiopoznan,f m

1.2) W5pólne zamówienie

1,3 ) Komunikacja
Nieogranjczony, pełny i bezpoŚredni dostęp do dokumentóW zamóWienia
można uzyskać bezpłatnie pod ad res em: Www, rad iopoznan,fm
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
oferty ]ub wnioski o dopuszczenie do udziału W postępowaniu należy
przesyłać na następująCy adres:
Polskie Radio - Regionalna Roz9łośnia W PoZnaniu Radio Poznań s.A.
ul. Berwińskiego 5

Poznań
60-765
Pol5ka
ośoba do kontaktó\Ą: Twa la\Ą,eja
Tel.: +48 6] 6644916
E-mail: ewa,zawieja@radiopoznan,fm
Faks| +48 6] 86603] 0
Kod NUTS: PL4 ] 5

Adre5y internetowe:
Cłówny adres: www.rad iopoznan,fm

1,4l Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa pub]iczne9o

1.5l Główny przedmiot działalności
lnna działaIność: tworzenie programu radiowego
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sekcia ll: przedmiot

ll,]) Wielkość lub zakres zamówienia
ll, ] ,] ) NazwaI

ŚWiadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałóW audio Wraż z
sygnałami RDs Polskiego Radia - Regionainej Rozgłośni W Poznaniu Radio
Poznan S,A, w 5ześciu zadaniach
Numer referencyjny: KZP l 1 l 201 8

l1,1 ,2) Główny kod cPV
64228000

Il,].3) Rodzaj zamówienia
U5łu9i

ll.] ,4) Krótki opis:
Przedmjot zamóWienie obejmuje Wykon}wanie usłu9 całodobowej emisji
sygnału radiowe9o i dosyłu sygnałóW do nadajnikóW ZamawiająCe9o.
5zczegółowy !łykaz lokalizacji opi5any żostał W rozdziaJe ll slWZ - opis
przedmiotu zamÓWienia, SżczegÓłowe Wym09i i Warunki Wykonania
zamÓWienia zawarte są We wzorze urnowy (rozdział ||| s|WZ) oraz W
Re9uJdminie WsoółpraCy !echniCz.ej,

ll,].5) szacunkowa całkowita wartość
ll.] .6) lnformacje o częściach

To zamóWienie podżielone jest na częściI tak
oferty można składaĆ W od niesieniu do Wszystkich części

l1,2) opi5
l1,2.1) Nazwa:

Emisja i dosył z obiektu Mikstat k/ostrowa
część nr| l

l1,2.2) Dodatkowy kod lub kody cPV
64228000

l1,2.3) Miejsce świadczenia usłu9
Kod NUTS: PL4 ] 6

l1.2,4) op i5 zam ówienia:
Przedmiotem zamóWieniajest śW]adczenie usłu9 całodobowej em sji sygnału
radiowego i dosył sygnałów do nadajnikóW Zamawiającego.

l1.2,5) Kryteria udzielenia zam ówienia
Kr},te ria określone poniże]
Kr}terium jakości - Nazwa| Zaopatrzenie stacji w nadajnik rezerwowy /
Waga| ] 0
cena Waga:90

l1,2.6) szacunkowa wartość
l1.2,7) okres obowiązywania zamóWienia, umowy ramowej lub dynamicżnego

system u żakupów
Początek: 0] /07120] 8
Koniec: 30/06/2020
N,nle-sże 7a11ól^ierie podIe9a $znowie-iu: nie

l1.2.] 0) lnformacje o ofertach Wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert Warianto\łych: nie

l1,2,] ])lnformacje o opcjach
opcje: nie
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11,2.12) lnformacje na temat katalogów elektronicznych

l1,2,13) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środkóW Unii
EuropejskiejI nie

l1,2,1 4) lnformacje dodatkowe

l1,2) opi5
l1.2, ] ) Nazwa:

Emis.ja i dosył z obiektu ŻółWieniec k/Konina
część n( 2

l1,2,2, Dodatkowy kod lub kody cPv
64228000

l1.2,3) Miejsce świadczenia usłu9
Kod NUTS| PL4 ] 4

l1.2,4) o pis zam ówienia:
Przedmiotem żamóWienia je5t śWiadczenie usłu9 Całodobowej emisji sygnału

radiowego i dosył sygnału do nadajników Zamawjającego,

ll,2.5 J Kryteria udziel€nia zamówienia
KMeria określone poniżej
Kr\terium jakości - NazwaI Zaopatrzenje stacjiW nadajnik rezerwowy /

Waga: ] 0
cena-Waga| ]0

l1.2,6) szacunkowa wartość

l1.2,7) okres obowiązywania zamówienia, umowy lamowej lub dynamicznego
syst€mu zakupów
Początek: 0l /07l20l8
Koniec: 30/06/2020
Niniejs7e zarnÓWie,ie podlega wżroWieniu: -ie

l1.2,] 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert Wariantowych: nie

l1.2,] ])Informacje o opcjach
opcje: nie

l1.2,] 2) lnformacje na t€mat katalogów elektronicznych

l1.2.] 3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
ZamóWienie dotyczy projektu/pro9ramu finansowanego ze środkóW Unji

Europej5kiej: nie

l1,2, ] 4) lnformacje dodatkowe

l1,2) opis
l1.2,1) Nazwa:

tmisja i dosył 7 obiektu có,a k 5remu
część nr| 3

||,2.2) Dodatkowy kod lUb kodycPV
64228000

l1,2,3 ) Miejsce śWiadczenia u5ług
Kod NUTS: PL4l 8

l1,2,4) opis zam ówienia:
Przedmiotern zamówienja jest śWiadcżenie u5łu9 całodobowej emisji sygnału

radioweqo i dosył sygnałóW do nadajnikóW Zamawiającego,
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l1,2,5) Kryteria udzlelenia zamówienia
Kryteraa określone poniźej
Krtterium jakoŚci NażWa: Zaopatrżenie stacji W nadajnik rezerwowy /
Waga: ] 0
cena - Waga: 90

l1,2.6) szacunkowa wartość
l1,2.7) okres obowiążywanla zamówienia, umowy ramowej lub dynamicżnego

sy5temu zakupÓW
Początek: 0] /07l20] 8
Koniec:30/06/2020
Niniejsze żamóWienie podle9a WznowieniuI nie

||.2.] 0) lnformacje o ofenach Wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert WariantowychI nie

l1.2.] ])lnformacje o opcjach
opcje: nie

l1,2.] 2) lnformacje na temat katalo9ów elektronlcznych
l1,2.] 3) lnformacje o funduszach |.Jnii Europejsklej

zamÓWienie dotyczy plojektu/programu finansowaneqo ze ŚrodkÓW Unii
Europejskiej: nie

l1,2,l 4) lnformacje dodatkowe
l1.2) opis

l1,2,1) Nazwa:
Em]sja i do5ył z obiektu Bolewice
część nr: 4

l1.2,2) Dodatkowy kod lub kody cPV
642 2 8 000

l1.2,3) Mlejsce świadczenia u§ług
Kod NUTS: PL4l8

l1.2.4) o pis zam óWlen ia:
Przedmiotern zamóWienia jest świadcżenie u5łu9 całodobowej emisji sygnału
radiowego i dosył sygnałóW do nadajnikÓW zamawia.jącego.

l1,2.5 ) Kryteria udzlelenia zamóWienla
Kryteria okreś]one poniźej
Kryterium .jakości - Nazwa: Zaopatrżenie §tacji W nadajnik rezerwowy /
Wagai ] 0
cena Wagai 90

l1,2.6) szacunkowa wartość
l1.2.7) okres obowiązywania zamówienia, umowy lamowej lub dynamiCznego

systemu zakupÓW
Początek: 0] /07/2018
Koniec:30/06/2020
Niniejs7e zamówienie pod'e9a wzlowie-iu: nie

l1,2. ] 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza 5ię składanie ofert Warianto\łych: nie

l1.2,] ])lnformacje o opcjach
opcje: nie

l1,2.] 2) lnformacje na temat katalo9ów elekt.onicznych
l1,2.13) lnformacje o funduszach Unii Europejsklej
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Zamówienie dotyczy projektu/pro9ramu finansowane9o ze środkóW Unii
Europejskiej: nie

l],2.] 4) lnforma(je d odatkowe

l1.2) o pis

l1,2.] ) Nazwa:
Emisja i dosył z ob]ektu Poznań Piątkowo
( 7pśa nr, \

11,2.2) Dodatkowy kod lub kody cPV
64 2 2 8000

l1,2,3 ) Miejsce świadcżenia u5ług
Kod NUTS| PL4 ] 5

l1,2,4) op js zam ółienia:
Przedmiotem zamóWienia jest ŚWiadczenie u5ług całodobowej enri5ji sygnału
radiowego i dosył sygnału do nadajnikóW Zamawiającego,

l1.2,5l Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniże.j

Kryterium jakości Nazwa] Zaopatrzenie stacji W nadajn;k rezerwowy /
Waga: ] 0
Cena - Waga: 90

l1.2,6) szacunkowa wartość

l1.2,7) okr€s obowiązywania zamówienia, urnowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupóW
Początek: 0l /07l20 ] 8
Koniec| 30/06/2020
l\iniejsze ZamÓW'enie podlega Wznor\ieniu: n,e

l1,2. ] 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopu5zcza się składanie ofert Wariantowy(h] nie

l1,2.] l) lnformacje o opcjach
opcjei nie

l1,2.] 2) lnformacje na temat katalo9ów elektronicznych
l],2.] 3) lnformacje o fundu5zach Unii Europejskiej

zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środkóW Unii
Europejskiej: nie

l1,2, ] 4) lnformacje dodatkowe

lL2) opis
l1,2,] ) Nazwa:

Emisja i dosył z obiektu Rusinowo k/Piły
część nr:6

ll.ż,2) Dodatkowy kod lub kody cPV
64228000

l1,2,3) Miej5ce świadczen'a usłu9
Kod NUTS: PL4 ] ]

l1.2,4) opi5 zam ówienia:
Prżedmiotem zamóWienia jest śWiadczenie usług Całodobowej emisji 5y9nału
radiowe90 i dosył sygnałóW do nada]nikóW Zamawiające9o,

l1.2.5, Kryteria udzielenia zam óWienia
Krtteria okreś|one poniżej
Kr}łerium.jakości - Nazwa: Zaopatrzenie stacjl W nadajnik rezerWoWry /
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Waga: 'l 0
cena Waga| 90

lL2.6) szacunkowa wartość

Ii,2.7) okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
5ystemu zakupÓW
Początek: 0] /07120] 8

Koniec| 30/06/2020
Nin,eJsze za,nóWie.ie podlega WZ,ol^ie,iu: nie

l1,2,10) lnformacje o ofertach Wariantolvych
Dopuszcza się składanie ofert WariantorĄrychI nie

l1.2,] ])lnformacje o opcjach
opcje: nie 

,,

l1.2,] 2) lnformacje na temat katalogóW elektronicznych

l1.2,13) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
ZamóWienie dotyczy projektu/programu finanso!!anego że środkóW Unii
Europe.j5kiejI nie

11,2.] 4) lnformacje dodatkowe

se mi
technicżnvm

lll.] ) Warunki udziału
lll.] ,] ) zdolność do plowadzenia działalności zawodowej, w tym Wym09i

żwiązane z wpisem do rejestru żawodowego lub handlowego

lll.],2) sytuacja ekonomiczna i finansowa

lll.],3) zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

lll.] ,5) lnformacje o zamówieniach zastrzeżonych

ll1,2l warun ki dotyczące zamówienia

ll1.2.] ) lnformacj€ dotyczące określonego zawodu

ll1,2.2) Warunki realizacji umowy:
szczegołowe Warunki realizacji zamóWienia okreśIa Wżór umowy (rozdział lll
5IWZ) - Re9ulan,]in Współpracy techniCznej, stanowiący załącznik do umowy,

ll1,2,3) lnformacje na temat pracowników odpowiedzialny(h za wykonanie
zamówienia

sekcia lvI procedura

lV,l ) opi5
|V.l,]) Rodzaj procedury

procedura otvvarta

lV.].3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

lV,].4) zmniejsz€nie liczby rozwiązań lub of€rt podCzas negocjacji lub
dialo9u

lV,].6) lnformacle na temat aukcji elektlonicznej

'V,],8) 
lnformacje na temat Porozumienia w sprawie żamóWień rządowych
(cPA)
ZamóWieniejest objęte Porozumieniem W spraw|e zamóWień rządowych: nie

lV,2) lnformacje administracyjne
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lV,2,] ) Poprzednia publikacja dotycząca plzedmiotowe9o postępowania

lV.2,2) Termin 5kładania ofert lub wnioskóW o dopu5zczenie do udżiału
Data: 20/04/20] 8

czas loka|ny| l0:00

lV,2,3) szacunkowa data wysłania zapro5zeń do składania ofert lub do
udziału wybranym kandydatom

lV.2,4) Języki, w których można sporządżać oferty lub Wni05ki o
dopuszczenie do udziałuI
Pol5ki

lV.2,6) N4inimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
ofeńa musi zachowaćWażność do| 20l06l20l8

lV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/20] 8

Czas lokalny: ] ]:00
Miejsce;
Polskie Radio - Regionalna Roz9łośnia W Poznaniu Radio Poznań s,A,,
60-765 Poznań, ul, Berwlń5kiego 5, budynek administracyjny, sala narad,

sek(ja Vli lnformacje uzupełniaiace

Vl.] ) lnformacje o powtalzającym 5ię charakterze zamówienia
Jest to zamóWienie o charakterze po\Ątarzającym 5ię: tak
PrzewidVWanV termin publikacji kolejnych ogło5zeń:
202o.

V|.2) lnformacje na temat procesów elektronicznych

Vl.3) lnformacje dodatkowe:
o udzielenie zamóW]enia mo9ą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają

u}kluczeniu na podstawie ań. 24 ust,] pkt ] 3-2 3 usta!Ąry, W celu Wykazania
braku podstaw do WYkluczenia wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są
przedłożyć aktualny na dzień składan]a ofertjednolity europejski dokument
zamóWienia, będący ośWiadczeniem Własnym Wykonawcy.JEDz należy
rtYpełnić poprzez serwis eESPD udostępniony przez Komisję
Europejską.składając JEDZ Wykonawca zobowiązany,jest Wypełnić Część ll

sekcja A ] B, część llI sekcja A, B, c, D. Poża ośWiadczeniem Własnym 0EDZ)
Wykonawcy zobowiązani ą przedłożyć: \Ąrypełniony formularz oferty, dowód

Wniesienia Wadium, Wykaz sprzętu przewidziane9o do Wykonania
zamówienia, parametry techniczne obiektóW równoważnych (W przypadku

składania oferty na obiekty rÓWnoważne), pełnomocnictlvo (W przypadku,

9dy ofertę 5kłada pełnomocnik), Po otwarciu ofert WYkonawcy zobowiązanL
są do złożenia ośWiadczenia o przynależności lub braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej, o której mowaWart.24 ust, l pkt23ustawy
(składane W celu WYkazania braku podstaw do !Ąrykluczenia na podstawie art.

24 ust, ] pkt23 usta\^ry,) Doku m ent, W9 Wzoru stanowiącego żałącznik nr 3

do slWZ, składa 5]ę W terminie 3 dni od d nia zamieszczenia na stronie
internetowej Zama\,!]ającego informacji, o której mowa w art, 86 ust. 5

ustawy, Dokument Winien być podpi5any przez \Ąrykonawcę lub osobę

uprawnioną do reprezentacji, Wykonawca, Wraz ze złożeniem oświadczenia

moźe przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą

do zakłóceń konkurencyjności W niniejszyrn postępowaniu, Zamawiający
przed udzieleniem zamówien]a Wezwje Wykonawcę, którego oferta W danyrn

zadaniu zostanie oceniona najwyżej do złożenia dokumentóW \^rymienionych

W pkt, 5 SlWZ W terminie nie krótszym niż l 0 dnj, oferta powinna być
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zabezpieczona Wadium określonym dla kaźde9o zadania W pkt ] 3.1 5lWZ.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobow]ązanyjest do Wniesienia
zabezpieczenia na eżytego WYkonania umo\ĄY na sumę stanowiąaą 1 óń aeny
całkowitej podanej w ofercie dIa danego zadania W formach okreś|onych W
pkt 20 slWZ,

V|.4) Procedury odwoławcze
V|.4,]) orqan odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa lzba odwoławcza
ul, Postępu l7A
Walszawa
o2-676
Polska
Tel,: +48 224587B0l
Faks: +48 224587700
Ad res i nternetoWy:!łWW,uzp,9oV.pl

VI,4.2) organ odpowiedzialny za proceduly mediacyjne

V|,4.3) składanie odWołań
Dokładne informacje na temat terminóW składania odwołań|
]. Środki ochrony prawnej określone w Dziale Vl ustawy przysługują
Wykonawcom, a także innym podmiotom,jeżeli mają lub mieli interes
prawny W uzyskaniu przedmjotowego zamÓWienia oraz ponieŚli lub mogą
ponieŚĆ sZlodę W Wynil u raru57enia pr7e7 7ama\^ialąCe9o przepisÓW
ustawy,
2- odwołanie przysługuje !ĄYłączn]e od niezgodnej z przepisam] ustawy
czynnoŚci zamawiającego podjętej W postępowaniu lub zaniechania
czynnoŚci, do której zamawiającyjest zobowiązany na podstawie ustawy,
3, odWołanie powinno wskaz}lvać czynność lub zaniechanie czynności
żamawia.jącego, której zarzuca się n]ezgodnoŚĆ z przepisami ustawy,
zawieńć zwięzłe plzedstawienie zarzuióW, określać żądanie oraz W5kaz\Ąrac
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające Wniesienie odwołania.
4, odwołanie Wnosi się do Prezesa lzby W formie p]sem nej albo W postacl
elektronicznej, opatrzone podpisem \ł4asnoręcznym albo kwalifikowanyn]
podpisem elektronicznym.
5. odwołujący przes}ła kopię odwołania zamaWiającemu przed upływem
terminu do Wniesienia odwołania W taki sposób, aby mÓ9ł on 5ię zapoznac z
jego treścią przed upłylvem tego terminu,
6. odwołanie Wnosi się W terminie ] 0 dni od dnia przesłania informacji o

czynnoŚci ZamaWiającego stanowiącej podstawę do je90 Wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo W terminie ] 5 dni - jeżeli
zostało przesłane w inny sp05ob,
7. odwołanie dotyczące treści ogłoszen]a Lub postanowień slWZ Wnosi się W
terminie l 0 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym tJnii
Europejskiej lub zamie5zczenia slWZ na stronie internetowej, odwołanie
Wobec innych czynności Wnosi 5ię W terminie ] 0 dni od dnia, W którym
powzięto lub przy zachowaniu naleŻytej starannoŚci moŻna było powziąĆ

Wiadomość o okollCżnośc;ach stanowiących podstawę do jego Wniesienia.
8, Wykonawca może zgło5ić przystąpienie do postępowania odwoławczego W
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, Wskazując stronę do
której przystępuje i interes W uzyskani! rozstrzygnięcia na korzyŚĆ strony, do
której przystępuje, Z9ło5żenie przystąpienia doręcza się Preze5owi lzby W
postaci papierowej lub elektronicznej, ajego kopię przesyła się
zam awiaiącem u oraz uykonawcy Wno5zące m u odWołan ie,
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9. Zamawiający lub odWołujący może zgło5ić opozycję przeciw przystąpieniu
inne9o Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
] 0, czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mo9ą pozostawać
W sprzeczności z czynnoŚciami i oŚWiadczeniami strony do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgło5zenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez
zamawiającego W całoŚc; zarzutÓW podniesionych W odwołaniu przez
uCzestnika, który przystapił do postępowania po stronie 7amaWiające90.

v|.4.4) fuódło, gdzie można użyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa lzba odWoławcza
ul, Postępu ] 74
Warszawa
o2-676
Polska
re|,: +48 22458780l
Faks: +48 224s87700
Ad res internetowy|rĄĄłW,uzp.goV.pl
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