
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/

Warszawa: Wykonanie usługi kontroli - poprzez monitoring -

programów radia i telewizji publicznej

Numer ogłoszenia: 84623 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji , Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 597 30 42, faks 22 597 31 86.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krrit.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi kontroli - poprzez monitoring 

- programów radia i telewizji publicznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie usługi kontroli - poprzez monitoring - programów radia i telewizji publicznej. 2. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert częściowych: a) część I zamówienia: Kontrola - poprzez monitoring -

ogólnokrajowych programów Telewizji Polskiej S.A. - TVP 1, TVP 2, b) część II zamówienia: Kontrola -

poprzez monitoring - programu regionalnego Telewizji Polskiej S.A. - TVP REGIONALNA, c) część III 

zamówienia: Kontrola - poprzez monitoring: i) wyspecjalizowanych programów Telewizji Polskiej S.A. - TVP 

KULTURA, TVP HISTORIA, TVP ROZRYWKA i TVP INFO (Zadanie nr 1 w ramach części III zamówienia), 

oraz ii) programu Telewizji Polskiej S.A. adresowanego dla odbiorców za granicą - TVP POLONIA (Zadanie 

nr 2 w ramach części III zamówienia), d) część IV zamówienia: Kontrola - poprzez monitoring -

ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. - Program 1, Program 2, Program 3, Program 4, e) 

część V zamówienia: Kontrola - poprzez monitoring - programów regionalnych radia publicznego - Radio 

Białystok, Radio PiK (Bydgoszcz), Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio 

Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Merkury (Poznań), Radio Olsztyn, Radio Opole, Radio Rzeszów, 
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Radio Szczecin, Radio dla Ciebie (Warszawa), Radio Wrocław, Radio Zachód (Zielona Góra). 3. Każdy z 

wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym 

postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni jako spełnione, warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 

Ustawy Pzp na podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz dokumentów przedłożonych przez 

Wykonawcę, których treść potwierdzać będzie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat 

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

tym okresie, wykonał co najmniej 3 raporty dotyczące analizy treści programu radiowego lub 

telewizyjnego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji), 

wykonane na podstawie monitoringu, których efektem końcowym była ocena jakości nadanego 

programu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
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na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

� określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt 

III.3.2 ogłoszenia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których 

usługi zostały wykonane, oraz dowody określające, że te usługi zostały wykonane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartych umów w przypadku, gdy: 1) konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji; Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa, sekretariat 

Dyrektora Biura KRRiT, pok. nr 310.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014 

godzina 11:00, miejsce: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego 

Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa, sekretariat Dyrektora Biura KRRiT, pok. nr 310.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kontrola - poprzez monitoring - ogólnokrajowych programów Telewizji Polskiej S.A. 

- TVP 1, TVP 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kontrola - poprzez monitoring -

ogólnokrajowych programów Telewizji Polskiej S.A. - TVP 1, TVP 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.30.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 38. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kontrola - poprzez monitoring - programu regionalnego Telewizji Polskiej S.A. -

TVP REGIONALNA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kontrola - poprzez monitoring -

programu regionalnego Telewizji Polskiej S.A. - TVP REGIONALNA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.30.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kontrola - poprzez monitoring - wyspecjalizowanych programów Telewizji Polskiej 

S.A. - TVP KULTURA, TVP HISTORIA, TVP ROZRYWKA, TVP INFO oraz programu adresowanego dla 

odbiorców za granicą - TVP POLONIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kontrola - poprzez monitoring: i) 

wyspecjalizowanych programów Telewizji Polskiej S.A. - TVP KULTURA, TVP HISTORIA, TVP 

ROZRYWKA i TVP INFO (Zadanie nr 1 w ramach części III zamówienia), oraz ii) programu Telewizji 

Polskiej S.A. adresowanego dla odbiorców za granicą - TVP POLONIA (Zadanie nr 2 w ramach części 

III zamówienia)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.30.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kontrola - poprzez monitoring - ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. 

- Program 1, Program 2, Program 3, Program 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kontrola - poprzez monitoring -

ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. - Program 1, Program 2, Program 3, Program 4.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.30.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kontrola - poprzez monitoring - programów regionalnych radia publicznego - Radio 

Białystok, Radio PiK (Bydgoszcz), Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio 

Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Merkury (Poznań), Radio Olsztyn, Radio Opole, Radio Rzeszów, 

Radio Szczecin, Radio dla Ciebie (Warszawa), Radio Wrocław, Radio Zachód (Zielona Góra).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kontrola - poprzez monitoring -

programów regionalnych radia publicznego - Radio Białystok, Radio PiK (Bydgoszcz), Radio Gdańsk, 

Radio Katowice, Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio 

Merkury (Poznań), Radio Olsztyn, Radio Opole, Radio Rzeszów, Radio Szczecin, Radio dla Ciebie 
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(Warszawa), Radio Wrocław, Radio Zachód (Zielona Góra).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.30.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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