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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usfug emisji sygnału radiowego i dosyłu
sygnałów audio wraz z sygnałami RDS Pol§kiego Radia Ręgionalnej Rozgłośni w Poznania
Radio Poznń S.A. w szęściu zadaniach

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Plawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje
zmian w SIWZ załągzllktu 4
w załącżniłu nr 4 - oświadczenia pkt 1 zmienione Zostają zasię8i powierzchniowe z
zapisane8o ,,8070" na nowy zapis ,,l0070"

w zalączeńn - wzót zmienionego załącznika rrr 4
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Pźewodniczący Komisji Pizetargowej

Zbigniew Zaboklicki
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pelna nazwa /adres

NlP/PEsEL

reprezentowany przez:

imię i nazwisko osoby składaiącei ośWiadczenie

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
śWiadczenie usług emisii sygnału radiowego i dosyłu sygnałóW audio wlaz z
sygnałami RDs Polskiego Radia - Regionalnej Bozgłośni w Poznaniu Radio Poznań
s.A. W sześciu zadaniach

PARAMETRY TECHNlCZNE OBlEKTÓW RÓWNOWłNYCH

składając ofeńę W postępowaniU o udzielenie zamóWien a pub]icznego prowadzonym W
trybie prżelarg! nieoglaniczonego na śW adczen e W/Wynr usług proponuiemy Wykonanie usłUg ż
ob eklu(óW) nadawczego(ych) a lernatlvn ego(ych ) o pararnetrach technicznych, które są
następu]ąceI

ośWiadcżamy, że:
1, Parametry ernisj ż obiektu a]telnat}ĄVnego uwzględn aią kon eczne Wńum enia charakterystyki
syslemu antenowego, a sżacowane żas ęgj pokrycia powrerżchn owego,
Wyn kające z Wyźei podanych parametrÓW technicznych, zawierająco na]mnie] 100%
żaslęgÓW powierzchn]owych Wynika]ących z parametrÓW technicznych ob ektÓW
nadawcżych umiejscowionych W lokalrżac]ach Wskazanych plzezzamawia]ącego W
Bożdżiae l| slWZ,
2,Dokonanry swoin] staraniem i na swÓj kosź uruchom enia łącży dosylowych po strumien]u IP VPN o
prżepustowości nie mniejszej niz 2 Mb/s, Wszelkie dżiałania z tym związane prżeprowadZimy W
użgodn eniu ż Wlaśc c e em obiektu na którym zostan e ż okal żowana stacja odbiolcza,

(padpis wykonawcy lub upelnonocnionego przedslawiciela
plze d stawicieli wkonawcy)

Lokalizacja f IMHz]
ERP [kW]

PolaryźĘcja
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