
KZP / 1 / 2018

Specyfikacja  istotnych warunków  zamówienia   (SIW Z)

na świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z
sygnałami RDS Polskiego Radia - Regionalnej Rozgło śni w Poznaniu Radio
Poznań S.A. w sześciu zadaniach

CPV: 64228200-2

1. Nazwa  zamawiaj ącego:
    Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia  w Poznaniu  „Radio Poznań”  S.A.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017, poz.1579 ze zm.),  zwanej dalej „ustawą”.
Przetarg nieograniczony w 6 zadaniach – Wykonawca mo że złożyć ofert ę na wybrane zadanie /
zadania.
Zadania:
1/ obiekt RTCN Mikstat k/Ostrowa Wlkp lub obiekt równoważny
2/ obiekt TCN Żółwieniec k/Konina lub obiekt równoważny
3/ obiekt RTCN Góra k/Śremu lub obiekt równoważny
4/ obiekt SLR Bolewice lub obiekt równoważny
5/ obiekt CLR Poznań Piątkowo lub obiekt równoważny
6/ obiekt RTCN Rusinowo k/Piły lub obiekt równoważny
____________________________________________________________________

Spis tre ści:
Rozdział I – Warunki uczestnictwa w zamówieniu
Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział III – Wzór umowy

Załączniki do SIWZ– wzory:
1. Formularz ofertowy
2. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
4. Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia
5. Parametry techniczne obiektów równoważnych (wypełniane w przypadku składania ofert

równoważnych)

SIWZ sporz ądzili:

1. Ziemowit Radogostowicz  .......................................................
 
2. Ewa Zawieja ..............................................................
 
                                                                                                                SIWZ zatwierdzam:
 
                                                                                                            ...................................................
 

      Filip Michał Rdesiński
        Poznań, dnia 13 marca 2018 r.                                                      Prezes  Zarządu Spółki
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 ROZDZIAŁ  I  -   WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAMÓWIENIU
 
 
1. INFORMACJE  WPROWADZAJ ĄCE
1. Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia definicje mają następujące znaczenie:
A/ „Zamawiający” – Radio Poznań S.A.
B/ „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji
C/ „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
D/ „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych
E/ „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w
sposób szczegółowy opisany w rozdziale II SIWZ
F/ „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienie, złoży ofertę na wykonanie
zamówienia albo zawrze z zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia

2. Dane Zamawiającego:
Konto bankowe: PKO BP    21 1020 4027 0000 1002 1007 8352

 NIP: 777-00-06-551
 KRS: 0000097316,  Wydział VIII Gospodarczy KRS – Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
 Kapitał akcyjny: 821 900 zł, aport Spółki: 689 700 zł
 Dokładny adres do korespondencji:   60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5
 Telefon – (61)  66-44-900
 Faks do korespondencji w sprawie zamówienia:  (61)  8660-310
 Adres  strony internetowej:   www.radiopoznan.fm
 Znak  postępowania:   KZP/  1  /2018
 
 Uwaga:  w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
 
 
3.Informacje dodatkowe
3.1. Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ść składania ofert cz ęściowych – na wybrane zadanie/
zadania. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby zadań, na które udzieli zamówienia jednemu
wykonawcy.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
3.3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.  Wykonawca jest zobowiązany do podania, jaka
część zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców oraz do podania nazw firm
podwykonawców. Wykonawcy, składaj ąc JEDZ zobowi ązani s ą dodatkowo wypełni ć w
formularzu JEDZ cz ęść II sekcj ę D.
3.4. Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust. 1pkt 6 i 7 ustawy.
3.5. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
3.6. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej na zasadach określonych w art. 91a – 91c ustawy
3.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zamówieniu.
3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – rozdział II SIWZ
3.10. Szczegółowy zakres praw i obowiązków  związanych z realizacją umowy – wzór umowy
(rozdział III SIWZ)
3.11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 – 23 ustawy.
 
 
 2.   TERMIN  I MIEJSCE  WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
- od 01.07.2018 do 30.06.2020 w zakresie zadań 1,2,3,4,5,6
 2.  Miejsce wykonania Zamówienia – sześć lokalizacji opisanych w Rozdziale II SIWZ
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3. Wykaz o świadcze ń / dokumentów wymaganych w post ępowaniu – składanych do upływu
terminu składania ofert

3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – składany w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. Informacje zawarte w JEDZ
stanowić będą wstępny dowód, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
JEDZ należy wypełnić poprzez serwis eESPD udostępniony przez Komisję Europejską  pod adresem
http://ec.europa.eu/growth/espd. Bezpośrednio dostęp – możliwy również przez zakładkę „elektroniczne
narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD” pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia. Pod tym adresem znajduje się również instrukcja do wypełniania
JEDZ.
Składając JEDZ wykonawca zobowiązany jest wypełnić część II sekcja A i B, część III sekcja A,B,C,D.
Formularz JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ
3.2. wypełniony Formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ
3.3. dowód wniesienia wadium
3.4. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik oraz w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wymagany jest zakres
umocowania orz podpis osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy).
3.5. Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr
4 do SIWZ
3.6. Parametry techniczne obiektów równoważnych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

4. Wykaz o świadcze ń / dokumentów wymaganych w post ępowaniu – składanych po otwarciu
ofert
4.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy – składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Dokument, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, składa się w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.5
ustawy. Dokument winien by ć podpisany przez wykonawc ę lub osob ę uprawnion ą do
reprezentacji
Wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu.

5. Wykaz dokumentów / o świadcze ń,  które na wezwanie Zamawiaj ącego, winien zło żyć
wykonawca, którego oferta w danym zadaniu została najwy żej oceniona.
Dokumenty/oświadczenia, aktualne na dzień ich złożenia (dokumenty - oryginały lub kopie
poświadczone za zgodno ść z oryginałem przez wykonawc ę lub osob ę uprawnion ą do
reprezentacji, o świadczenia – oryginały podpisane przez wykonawc ę lub osob ę uprawnion ą do
reprezentacji)  – winny być przedłożone w terminie nie krótszym ni ż 10 dni , licząc od dnia wezwania
wykonawcy do ich złożenia. Wykonawca, którego oferta w danym zadaniu została oceniona najwyżej
nie będzie zobowiązany do przedłożenia n/wym. dokumentów, jeżeli zamawiający posiada już te
dokumenty lub może je uzyskać z ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych:
5.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21
ustawy, wystawiona nie wcze śniej ni ż 6 miesi ęcy przez upływem terminu składania ofert
5.2. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ew. odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
5.3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
5.4. zaświadczenie wydane przez Prezesa UKE o wpisie do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych

Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na każdym etapie postępowania,  może wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów / oświadczeń wymienionych w pkt.
5.1-5.4.
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W przypadku, gdy złożone uprzednio dokumenty i oświadczenia nie będą w momencie oceny
aktualne, zamawiający będzie uprawniony do wezwania do złożenia aktualnych dokumentów /
oświadczeń, o których mowa w pkt 5.1-5.4

6. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzib ę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby,
których dotyczy dokument z pkt. 5.1. maj ą miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,   wykonawca w odniesieniu do tych osób składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równowazny dokument w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, wydany przez organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
przedmiotowy dokument ma dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, wykonawca zastępuje go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert).

7. Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast dokumentu z pkt 5.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w art 24 ust.1
pkt 13 i 21 ustawy (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert).
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przez organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert).

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa również dokumenty/oświadczenia wymienione w pkt 5.2 – 5.4.

8. Wspólne ubieganie si ę o zamówienie przez wykonawców:
8.1. stosownie do postanowień art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają i wskazują pełnomocnika
do reprezentacji w postępowaniu oraz określają zakres jego umocowania.
8.2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 ustawy
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
8.3. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, składa
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia mogą
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłóceń zasad konkurencji
w niniejszym postępowaniu.
8.4. w przypadku, gdy w danym zadaniu najwyżej zostanie oceniona oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający wezwie każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów/oświadczeń określonych w pkt 5.1
– 5.4  w terminie  nie krótszym niż 10 dni, licząc od dnia wezwania wykonawcy do ich złożenia.

9. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie
9.1. Zastosowanie mają przepisy art. 24 ust. 8-10 ustawy

10. Uzupełnienie, poprawienie i udzielanie wyja śnień dotycz ących zło żonej oferty
 26 ust. 3 – 3a. ustawy
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11.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
 

 11.1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu (61 86 60 310)
oraz w formie elektronicznej (adresy e-mail – pkt 12 SIWZ).
 11.2. Pisma do zamawiającego składają osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy w
niniejszym postępowaniu. Treść pisma zawierającego wnioski, zapytania, zawiadomienia itp.
składana drogą elektroniczną – winna stanowić załącznik (np. w formacie PDF) do pisma
przewodniego.
 11.3 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego
przed upływem terminów. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę –
zamawiający domniema, że korespondencja została doręczona wykonawcy prawidłowo, w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 
 

   11.4.  Sposób udzielania  wyjaśnień   dotyczących  treści SIWZ:
   A/ Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art.38 Ustawy.
   B/ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
        Zamawiający nie udziela wyjaśnień na zapytania złożone telefonicznie.
   C/ Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do
        Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
   D/ Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom którym przekazał SIWZ,
        bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej
   E/ W  uzasadnionych przypadkach (przed upływem terminu składania ofert)
        Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane modyfikacje Zamawiający
        przekaże   wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie
        internetowej
   F/ Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia Zamawiający przekaże UOPWE
       ogłoszenie dodatkowych informacji
   G/ Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
         będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
   H/ O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
        Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
   I/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 
 12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI
 Ewa Zawieja – specjalista ds. zamówień publicznych – tel. (61) 66-44-916
 Godz. 10.00 – 14.00  - w sprawach procedury przetargowej
 e-mail: ewa.zawieja@radiopoznan.fm
 Ziemowit Radogostowicz – dyrektor techniczny – tel. (61) 66-44-921
 Godz. 10.00 – 14.00 – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
 e-mail:ziemowit.radogostowicz@radiopoznan.fm
 

 
 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
 

  13.1. Oferta winna być zabezpieczona wadium:
 

 Nr
zadania

 Nazwa stacji / lokalizacja  Kwota

 1  RTCN Mikstat k/Ostrowa Wlkp  8000
 2  RTCN ZóŁwieniec k/Konina  12.000
 3  RTCN Góra k/Śremu  12.000
 4  SLR Bolewice  4.000
 5  CLR Poznań Piątkowo  3.000
 6  RTCN Rusinowo k/ Piły  12.000
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 13.2.  Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących
formach:
 a/ w pieniądzu wpłaconym na konto Zamawiającego
 b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 c/ gwarancjach bankowych
 d/ gwarancjach ubezpieczeniowych
 e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016, poz. 359 ze
zm.)
 13.3 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, terminem wniesienia wadium jest data i godzina
uznania rachunku bankowego zamawiającego
 13.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaga
się aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 ustawy. Gwarancja winna obejmować cały okres
związania ofertą. W przypadku gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni w/w
wymagań – Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
 13.5. Oryginał wniesienia wadium, w formach określonych w pkt 13.2 ppkt. b – e – winien być
dołączony do składanej oferty, a w przypadku określonym w pkt.13.2 ppkt a – do oferty należy
dołączyć ksero dowodu wpłaty
 13.6. Pozostałe przepisy dotyczące wadium –określone w art. 45 – 46 Ustawy
 
 
 
 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 14.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody – nie powoduje utraty wadium.
 14.3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli to nie jest możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
 
 
 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 15.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 15.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art.
93 ust. 4 Ustawy.
 15.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą, czytelną techniką. Jednolity europejski dokument zamówienia składa się w formie
pisemnej, zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Komisję UE (standardowy formularz – Dz.u UE L
3/16). Zaleca si ę , by  wszystkie kartki oferty  były trwale spi ęte (za wyj ątkiem informacji
stanowi ących tajemnic ę przedsi ębiorstwa), ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane
przez osob ę (osoby) uprawnion ą do wyst ępowania w imieniu Wykonawcy   (dalej „Osoby
Uprawnione”).
 15.4. Dokumenty złożone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności
dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanymi adresami internetowymi ogólnodostępnych,
bezpłatnych baz danych, zamawiający będzie mógł żądać od wykonawcy tłumaczenia na język
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
 15.5. Poprawki mogą być dokonane tylko poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i
umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych  dopisków miedzy
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wierszami. W przypadku naniesienia poprawki powinna zostać ona parafowana przez Osobę
Uprawnioną.
 15.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 15.7. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę (na wybrane zadanie / zadania)
zawierającą jedną, jednoznacznie opisana propozycję.
 15.8.Do uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
Kserokopie musz ą zawiera ć adnotacje „za zgodno ść z oryginałem” i musz ą być opatrzone
podpisem i imienn ą piecz ątką Osoby Uprawnionej.
 15.9. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  zastrzeżeniem – klauzulą:
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji  (Dz.U. z 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.”)  Informacje te winny być
umieszczone w osobnej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
 Tajemnice przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
 Wykonawcy, w celu wskazania zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zobowiązani są
wykazać faktyczny brak upublicznienia informacji, co do której sformułowano zastrzeżenie, wskazać
kwalifikację rodzajową tej informacji (technologiczna, organizacyjna, techniczna itp.), wskazać
działania jakie w celu ochrony poufności tej informacji zostały podjęte przez wykonawcę.
 W przypadku nie wykazania, że zastrzezone informacje stanowią tajemnicę przedsiebiorstwa,
wykonawca utraci prawo do ochrony tych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, a informacje
będą podlegaly ujawieniu po uprzednim powiadomieniu wykonawcy. Zamawiający wskaże
wykonawcy okoliczności uzasadniające ujawnienie informacji.
 15.10.Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego i oznaczonej napisem: „Świadczenie usług emisji i dosyłu sygnałów Polskiego
Radia – Regionalnej Rozgło śni w Poznaniu  Radio Pozna ń S.A. w sze ściu zadaniach– nie
otwiera ć przed  20.04.2018 godz. 11:00”
 15.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga
zachowania formy pisemnej.
 15.12. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany w treści oferty lub ją wycofać po upływie terminu
składania ofert.

 
16. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  ORAZ OTWARCIA  OFERT
 16.1. Termin składania ofert w Biurze Zarządu (budynek administracyjny, pokój nr 22) upływa dnia
20.04.2018 o godz. 10:00 . Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma
data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską. Osobi ście ofert ę można składa ć  wyłącznie w godz. 9.00 – 16.00
16.2. W przypadku złożenia oferty po terminie określonym w pkt. 16.1 zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do
wniesienia odwołania.
16.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.04.2018 godz. 11:00  w siedzibie Zamawiającego,
 Budynek administracyjny, sala nr 29
 16.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
 16.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, termin realizacji
zamówienia, numer zadania na które oferta została złożona oraz ceny ofert, w zakresie każdego
zadania.
16.6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich  pisemny wniosek.
 
17. OPIS  SPOSPOBU OBLICZENIA CENY
 17.1.Cena oferty (poszczególnych zadań) winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, winna być
podana w złotych polskich.
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 17.2. Cena stanowi łączną opłatę za usługi emisji i dosyłu programu zamawiającego, emitowanego z
każdego obiektu nadawczego z osobna w czasie trwania umowy.
 17.3. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszystkie dodatkowe koszty, które związane są z
realizacją zamówienia.
 17.4. Podana przez Wykonawcę cena winna zawierać ewentualne upusty zaoferowane przez
Wykonawcę.
 17.5 Podczas oceny oraz porównywania ofert zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie ceny
zgodnie z obowiązującą stawką VAT, określoną wg właściwych przepisów prawa.
 17.6. W przypadku składania oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, cenę oferty należy podać w
wartości netto (bez VAT).
 17.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 17.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą okoliczności opisane w art. 89 Ustawy.
 
 
 18. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOB U  OCENY  OFERT
 
 18.1. Zamawiający oceni niezależnie każde zadanie i w ramach każdego zadania dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty.
 18.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami
 
 18.3. oferowana cena  brutto – waga kryterium 90%

 Cena – łączna opłata ryczałtowa za usługi emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz  z

sygnalami RDS, emitowanych z każdego obiektu nadawczego z osobna w czasie trwania umowy

 Ocena będzie dokonana zgodnie ze wzorem:

 C  =  (Cn : Cb) x 90

 Cn – cena brutto najniższa spośród ofert

 Cb – cena brutto badanej oferty

 Dokładność obliczeń – do drugiego miejsca po przecinku.

 18.4. Zaopatrzenie stacji w nadajnik rezerwowy z czasem z adziałania do 15 minut od awarii

podstawowego nadajnika – waga kryterium 10%

- stacja zaopatrzona w nadajnik rezerwowy z czasem zadziałania do 15 minut od awarii

podstawowego nadajnika – 10 pkt

- stacja bez nadajnika rezerwowego – 0 pkt

18.5. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty
zostaną policzone do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu.
18.6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego,, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 19. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
 19.1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz
zamieści informacje na stronie internetowej i w miejscu publicznym w swojej siedzibie.
 19.2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – zobowiązani są po wyborze
oferty, a przed podpisaniem umowy do złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 
 
 



9

 
 
 20.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 20.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 1% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach – w zależności od wyboru wykonawcy:
 1/ w pieniądzu wpłaconym na konto zamawiającego, podane w pkt. 2 SIWZ
 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
 3/ w gwarancjach bankowych
 4/ w gwarancjach ubezpieczeniowych
 5/ w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 20.2 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
 20.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, nie
podlegająca przenoszeniu i płatna na pierwsze żądanie zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla
banku lub ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres
wykonywania umowy, przedłużony o okres 30 dni.
 20.4  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego, warunki gwarancji lub poręczenia
musza być zaakceptowane przez zamawiającego.
 
 
 21.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLN E WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
 
 Wzór umowy – rozdział III SIWZ
 
 22.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 22.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcom, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
 22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
 22.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 22.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 22.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
 22.6 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 22.7 Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
 22.8 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu
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rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej lub elektronicznej , a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
 22.9 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
 22.10  Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co
do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
 

 



 ROZDZIAŁ II -   OPIS  PRZEDMOTU  ZAMÓWIENIA
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług całodobowej emisji sygnału radiowego i dosyłu
sygnałów do nadajników Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu Radio Poznań S.A. w
okresie od 1 lipca 2018  do 30 czerwca 2020 roku.
Szczegółowy wykaz przedmiotowych usług emisji i dosyłu z podziałem na zadania przedstawia
poniższa tabela

Nr
za
d
a
ni
a

Lokalizacja/naz
wa stacji

Adres obiektu Współrzedne
geograficzne

Czestot
liwosc
MHz

Moc
ERP
max
KW

Sposób dosyłu
programu /
standard wejścia

Decyzja
KRRIT

Nazwa
programu

1. RTCN Mikstat
k/Ostrowa

Wlkp.

65-510
Mikstat,
Kaliszkowice
Kaliskie 122d

17E59`47”
51N31`59”

91,1 10 Strumień
IP VPN/ AES EBU

1/2000 regionalny

2. RTCN
Zólwieniec
k/Konina

62-561
Ślesin,
Stanisławowo
1

18E19`47”
52N23`56”

91,9 30 Strumień
IP VPN/ AES EBU

61/2004 regionalny

3. RTCN Góra
k/Śremu

63-100 Śrem,
Góra 42

16E59`03”
52N07`02”

100,9 120 Strumień
IP VPN/ AES EBU

60/2004 regionalny

4. SLR Bolewice 64-305
Bolewice,
ul.Szkolna 64

16E08’32”
52N24’00”

102,4 3 Strumień
IP VPN/ AES EBU

63/2004 regionalny

5. CLR Poznań
Piątkowo

60-685
Poznań, ul.
Szymanowski
ego 17

16E54`27”
52N27`35”

102,7 2
z

wytł
umi
enie

m

Strumień
IP VPN/ AES EBU

13/2008 lokalny
regionalny

6. RTCN Rusinowo
k/Piły

78-640
Tuczno,
Rusinowo

16E15`41”
53N10`14”

103,6 60 Strumień
IP VPN/ AES EBU

62/2005 regionalny

UWAGA!

Właścicielem obiektów nadawczych wymienionych w powyższej tabeli jest EmiTel S.A,. z siedzibą w
Warszawie.

2. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług z obiektów równowa żnych . Przez obiekt równoważny
należy rozumieć obiekt nadawczy o innych parametrach technicznych niż wskazane przez
zamawiającego w pkt 1 w zakresie: długości lub szerokości geograficznej, rzędnej terenu, wysokości
zawieszenia anteny. Oznacza to, że świadczenie usług emisji programu będzie odbywać się w
obiekcie innym niż obiekt, z którego obecnie świadczone są usługi emisji. Parametrem nie mogącym
podlegać zmianie jest moc promieniowania – ERP. Świadczenie usług emisji z obiektu równoważnego
jest możliwe pod warunkiem, że zasięg powierzchniowy będzie zawierać co najmniej 80% obszaru
zasięgu powierzchniowego obiektów opisanych w pkt 1.



3. Warunki wymagane przy realizacji usług emisji sy gnału radiowego:

1. Usługa stałej emisji sygnału radiowego w terminach – od 01.07.2018 od godz. 00:00 do  30.06.2020
do godz. 23:59:59, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
2. Emisja sygnałów programów Zamawiającego zgodna z decyzjami KRRiT:
a. modulacja FM stereo z tonem pilotującym,
b. dewiacja maksymalna +/-75 kHz
3. Wyposa żenie wszystkich obiektów nadawczych  w procesory/kodery stereo typu Optimod
8218 lub podobnej klasy
(http://www.orban.com/products/radio/fm/8218/specifications)
4. Rezerwowanie wszystkich nadajników z powyższej tabeli w systemie n+1, poprzez dołączenie do
istniejącego systemu rezerwowania właściciela obiektów, bądź przez własny system rezerwowania. ( z
wyłączeniem zadania 4)
5. Wykonawca do realizacji usług będących przedmiotem postępowania wykorzysta  sprzęt,
posiadający stosowne certyfikaty i homologacje, i który został oficjalnie dopuszczony do użytku na
terenie RP.
6. Zagwarantowanie emisji z nadajników Wykonawcy z maksymalnymi mocami promieniowanymi ERP
max, dopuszczonymi w decyzjach KRRiT poprzez odpowiednie dopasowanie mocy wyjściowych
nadajników, doprowadzonych do sumatora (ZFR).
7. Zapewnienie miejsca na obiektach nadawczych  na urządzenia niezbędne dla ciągłości transmisji i
jej rezerwowania dostarczane przez nadawcę oraz miejsce na posadowienie retransmisyjnych anten
odbiorczych UKF.
8. Zagwarantowanie Zamawiającemu udostępnienie wewnętrznej sieci teletechnicznej na potrzeby
doprowadzenia strumieni transmisyjnych IP rezerwowych.
9. Zapewnienie wejścia na obiekt pracownikom Zamawiającego i osobom serwisu technicznego
alternatywnego dostawcy strumienia IP na potrzeby bieżącej konserwacji lub w przypadku awarii.

10.Przejęcie opłat na obsługiwanych przez Wykonawcę obiektach nadawczych za kolokacje anten
dosyłowych lub retransmisyjnych  i za dostęp do miejsca w szafach telekomunikacyjnych w kontekście
sprzętu technicznego znajdującego się na obiektach EmiTel S.A.., a stanowiącego własność
Zamawiającego i obsługującego jego programy, zgodnie z poniższą tabelą*:

Nr. Zadania
Lokalizacja
nazwa stacji

Koder/dekoder IP
wysokosc w stojaku

Kodery RDS
wysokosc w stojaku

Inny sprzet
wysokosc w stojaku

1 RTCN Mikstat
k/Ostrowa Wlkp.

Koder/dekoder MDO STL IP - 1U
radioodbiornik - 2U

Aztec/DCR - 1U Kodek dosyłu
rezerwowego - 1U

2 RTCN Zólwieniec
k/Konina

Koder/dekoder MDO STL IP - 1U
radioodbiornik - 2U

Aztec/DCR - 1U Kodek dosyłu
rezerwowego - 1U

3 RTCN Góra
k/Śremu

Koder/dekoder MDO STL IP -1U Aztec/DCR - 1U Kodek dosyłu
rezerwowego - 1U

4 SLR Bolewice Koder/dekoder MDO STL IP -1U
radioodbiornik - 2U

Aztec/DCR - 1U Kodek dosyłu
rezerwowego - 1U

5 CLR Poznań
Piątkowo

Koder/dekoder MDO STL IP - 1U Aztec/DCR - 1U Kodek dosyłu
rezerwowego - 1U

6 RTCN Rusinowo k/Piły Koder/dekoder MDO STL IP -1U
radioodbiornik - 2U

Aztec/DCR - 1U Kodek dosyłu
rezerwowego - 1U

*W chwili obecnej Zamawiający tylko w części wykorzystuje miejsce w szafach technicznych jednak  w
miarę potrzeb może je wykorzystać w/w ilości.

11. Posiadanie przez Wykonawcę i zapewnienie Zamawiającemu dostępu do systemu zdalnego
nadzoru nadajników. Minimalne warunki, jakie system ten winien spełniać są następujące:
a. Interfejs użytkownika umożliwiający stały dostęp do danych zarejestrowanych w systemie nadzoru
nadajników.
b. Rejestracja co najmniej takich parametrów, jak:
• obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wejściu i

wyjściu nadajnika;



• poziom mocy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego, przy rejestrowaniu przez
system nadzoru spadku mocy o 1 dB, 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;

• obecność sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika,
• informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik rezerwowy
• data i czas występowania zdarzeń

12. Wykonawca zaplanuje nie więcej, niż dwie przerwy konserwacyjne i remontowe na jednym
obiekcie nadawczym w ciągu roku. Roczny plan przerw konserwacyjnych zostanie dostarczony
zamawiającemu do końca roku poprzedzającego planowane przerwy.

3. Dosył sygnałów audio

1. Usługa stałego dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników zamawiającego,
świadczona w terminie od 01.07.2018 od godz.00:00 do  30.06.2020 do godz. 23:59:59, przez 24
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
2. Uruchomienie usługi dosyłu sygnałów audio w celu sprawdzenia i przetestowania odbędzie się na 4
dni przez rozpoczęciem świadczenia usługi i zostanie potwierdzona protokołem odbioru łącz
dosyłowych.
3. Usługa dosyłu sygnałów audio świadczona będzie z siedziby Polskiego Radia – Regionalnej
Rozgłośni w Poznaniu Radio Poznań S.A. do niżej wym. stacji nadawczych lub do obiektów
równoważnych:
3.1./ Radio Pozna ń S.A. Poznań ul. Berwi ńskiego 5 – CLR Pi ątkowo Pozna ń, ul.
Szymanowskiego 17

Współrzędne geograficzne obiektów:
� Radio Poznań S.A. Poznań                                           16E54'2"       52N23'54”     
� CLR Piątkowo 60-685 Poznań ul. Szymanowskiego 17 16E54`27”    52N27`35”

Trakt stanowi  podstawowe łącze cyfrowego dosyłu sygnału z siedziby do CLR Poznań  Piątkowo (na
bazie urządzeń Zamawiającego). Punktem styku w Radiu Poznań i  CLR Piątkowo są kodeki STL IP
przez złącze RJ45. Przepływność 512kb/s.

 3.2/ Radio Pozna ń S.A. Poznań ul. Berwi ńskiego 5 - RTCN Góra k/ Śremu
Współrzędne geograficzne obiektów:
� Radio Poznań S.A. Poznań                                                16E54'2"         52N23'54”
� RTCN Góra k/Śremu , 63-100 Śrem Góra 42   16E59`12” 52N07`04”

Trakt stanowi  podstawowe łącze cyfrowego dosyłu sygnału z siedziby do RTCN Góra k/Śremu (na
bazie urządzeń Zamawiającego). Punktem styku w Radiu Poznań i  RTCN Góra są kodeki STL IP
przez złącze RJ45. Przepływność 512kb/s.

 3.3/  Radio Pozna ń S.A. Poznań ul. Berwi ńskiego 5 - RTCN Mikstat k/Ostrowa Wlkp.
Współrzędne geograficzne obiektów:
� Radio Poznań S.A. Poznań                                                16E54'2"         52N23'54”
� RTCN Mikstat k/Ostrowa Wlkp. 65-510 Mikstat Kaliszkowice Kaliskie 122d       17E59`47”

51N31`59”
Trakt stanowi  podstawowe łącze cyfrowego dosyłu sygnału z siedziby do RTCN Mikstat (na bazie
urządzeń Zamawiającego). Punktem styku w Radiu Poznań i  RTCN Mikstat są kodeki STL IP przez
złącze RJ45. Przepływność 512kb/s.

3.4/ Radio Pozna ń S.A. Poznań ul. Berwi ńskiego 5 - RTCN Żółwieniec k/ Ślesina
Współrzędne geograficzne obiektów:
� Radio Poznań S.A. Poznań                                                  16E54'2"         52N23'54”
� RTCN Żółwieniec k/Ślesina 62-561 Ślesin, Stanisławowo 1        18E19`47”     52N23`56”

Trakt stanowi  podstawowe łącze cyfrowego dosyłu sygnału z siedziby do RTCN Żółwieniec  (na bazie
urządzeń Zamawiającego). Punktem styku w Radiu Poznań i  RTCN Żółwieniec są kodeki STL IP
przez złącze RJ45. Przepływność 512kb/s.

3.5/ Radio Pozna ń S.A. Poznań ul. Berwi ńskiego 5 - RTCN Rusinowo k/Tuczna
Współrzędne geograficzne obiektów:
� Radio Poznań S.A. Poznań                                    16E54'2"          52N23'54”
� RTCN Rusinowo k/Tuczna 78-640 Tuczno                   16E15`49”        53N10`15”

Trakt stanowi  podstawowe łącze cyfrowego dosyłu sygnału z siedziby do RTCN Rusinowo  (na bazie
urządzeń Zamawiającego). Punktem styku w Radiu Poznań i  RTCN Rusinowo są kodeki STL IP
przez złącze RJ45. Przepływność 512kb/s.



3.6/ Radio Pozna ń S.A. Poznań ul. Berwi ńskiego 5 – SLR Bolewice, Bolewice ul. Szkolna 72
Współrzędne geograficzne obiektów:
� Radio Poznań S.A. Poznań                                    16E54'2"         52N23'54”
� SLR Bolewice, 64-305 Bolewice ul. Szkolna 72             16E08’32”      52N24’00”

Trakt stanowi  podstawowe łącze cyfrowego dosyłu sygnału z siedziby do SLR Bolewice (na bazie
urządzeń Zamawiającego). Punktem styku w Radiu Poznań i  SLR Bolewice są kodeki STL IP przez
złącze RJ45. Przepływność 512kb/s.

3.7. Wszystkie łącza muszą spełniać warunek przepustowości o wielkości strumienia minimum 512
kb/s w obu kierunkach (dostęp symetryczny)
3.8. Wykonawca musi zagwarantować, że w każdej chwili przepustowość każdego strumienia nie
zmniejszy się poniżej  w/w wartości (włączając to chwilowe wahnięcia).
3.9. Wykonawca musi zagwarantować , że łączny czas opóźnień wynikający z przesyłu jak i
wnoszonych przez wszystkie elementy (urządzenia) sieci będzie mniejszy niż 20 ms
3.10. Wszystkie relacje łącz mają swój początek w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy
Berwińskiego 5
3.11 Wszelkie zgody i pozwolenia na zainstalowanie, podłączenie i zasilanie do infrastruktury
obiektów EmiTel S.A. Wykonawca załatwia we własnym zakresie.
3.12. Wszystkie urządzenia i okablowanie użyte do wykonania zamówienia urządzeń dostarcza
Wykonawca na swój koszt.
3.13. Wykonawca sprawuje pełną obsługę i dokonuje konserwacji urządzeń będących jego
własnością.

5. Zasady post ępowania w przypadku zaistnienia awarii

5.1. W razie wystąpienia awarii w czasie realizacji zamówienia, wykonawca będzie dążyć do ich
niezwłocznego usunięcia.
5.2. W chwili powzięcia informacji o wystąpieniu awarii zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym
fakcie wykonawcę poprzez zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone pisemnym dokumentem przesłanym
faksem lub e-mailem do wykonawcy.
5.3. Jeżeli nieznane jest miejsce wystąpienia awarii, wykonawca i zamawiający winni wspólnie
poczynić starania w celu ustalenia tego miejsca.
5.4. Zawiadomienie o wystąpieniu awarii należy zgłosić:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.
Dział techniczny – Alfred Obiegałka, tel. 61 66 44 955, e-mail: alfred.obiegalka@radiopoznan.fm



ROZDZIAŁ III   -   WZÓR  UMOWY

Umowa

na świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z
sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia - Regio nalnej Rozgło śni w
Poznaniu Radia Pozna ń S.A.  (znak post ępowania: KZP/ 1 /2018)

W dniu ...................................2018 r. w Poznaniu
pomiędzy:

spółką pod firmą
Polskie Radio Rozgło śnia Regionalna w Poznaniu – Radio Pozna ń Spółka Akcyjna ;
z siedzibą i adresem w Poznaniu ul.Berwińskiego 5;
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –
Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS
0000097316, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 821900 zł w całości pokryty,
NIP:777-00-06-551; Regon: 630158101;
zwaną dalej „Nadawc ą” ;
reprezentowaną przez:

 Filipa Michała Rdesińskiego Prezesa Zarządu

a
spółką pod firmą
z siedzibą i adresem ( );
wpisaną do rejestru ( ), pod numerem ( ), posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ( ) zł w
całości pokryty, NIP: ( ); Regon: ( )
zwaną dalej „Operatorem” ;
reprezentowaną przez:

zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

Umowa o następującej treści:



§ 1. Oświadczenia Stron
1. Nadawca oświadcza, że jest jednostką radiofonii publicznej działającą na podstawie

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1414) i posiada aktualne decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości niezbędne do
rozpowszechniania programów radiowych.

2. Operator oświadcza, że wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej - wpis nr ........................................ zgodnie z kopią
zaświadczenia o wpisie, stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest świadczenie  usługi całodobowej  emisji sygnału radiowego i dosył
sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia – Regionalnej
Rozgłośni w Poznaniu Radio Poznań S.A. w lokalizacjach i z parametrami technicznymi
zawartymi w decyzjach rezerwacji częstotliwości na warunkach określonych w „Opisie
przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, zgodnie z załączoną ofertą
Operatora stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

Nr

za

da

nia

Lokalizacja / nazwa

stacji

Adres obiektu Współrzędne

geograficzne

Częstotli

wość

MHz

Moc

ERPmax

KW

Rezerwowy

dosył

sygnałów

Decyzja

KRRiT

1

2

3

4

5

6

§ 3. Zobowi ązania Operatora
W wykonaniu przedmiotu Umowy Operator zobowiązuje się do:
1) Świadczenia całodobowej emisji sygnału radiowego przez radiofoniczne stacje

nadawcze, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy - Regulamin
współpracy technicznej- przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu;

2) Świadczenia usługi dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS w trakcie
obowiązywania umowy - przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w miesiącu

3) przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 1 do Umowy - Regulamin
współpracy technicznej;

4) posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych uprawniających do świadczenia
usług zgodnie z Umową;



4) dokonywania rozliczeń za wykonane usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie
z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 - Warunki finansowe.

5) Operator oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i
środki materialne oraz urządzenia niezbędne do zrealizowania Umowy oraz zobowiązuje
się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności.

6) Operator oświadcza, że urządzenia użyte do wykonania zamówienia posiadają
niezbędne, wymagane polskim prawem certyfikaty i homologacje.

7) Operator oświadcza, że wszystkie osoby lub podmioty, którymi będzie się posługiwał
przy wykonywaniu zamówienia będą posiadały wszelkie kwalifikacje, uprawnienia i
doświadczenie wymagane dla prawidłowego i kompletnego zrealizowania zamówienia.

8) Reprezentantem Operatora dla celów związanych z realizacją postanowień Umowy jest
......................................................., tel....................................e-mail:.................................

§ 4. Zobowi ązania Nadawcy
W wykonaniu przedmiotu Umowy Nadawca zobowiązuje się do:
1) zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy według zasad

określonych w Załączniku nr 2 - Warunki finansowe;
2) przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 1 do Umowy - Regulamin

współpracy technicznej;
3) niezbędnej współpracy z Operatorem w sprawach związanych z uzyskaniem przez

Operatora wymaganych przez przepisy prawa decyzji administracyjnych uprawniających
do świadczenia usług zgodnie z Umową;

4) dosyłania na własny koszt sygnałów modulacyjnych programu radiowego Nadawcy do
radiofonicznych stacji nadawczych opisanych w  § 2  Umowy.

5) Reprezentantem Nadawcy dla celów związanych z realizacją postanowień Umowy jest
......................................................., tel....................................e-mail:.................................

§ 5. Odpowiedzialno ść
1. Operator jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub

nienależytego wykonania Umowy na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do
Umowy. Odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za utracone korzyści, chyba że
szkoda została wyrządzona przez Operatora umyślnie lub w wyniku rażącego
niedbalstwa Operatora.

2. Przerwa będąca skutkiem braku zasilania energetycznego obiektu nadawczego
z przyczyn tkwiących poza systemem zasilania energetycznego obiektu nadawczego,
w szczególności awarii sieci przedsiębiorcy energetycznego, nie jest przerwą z przyczyn
leżących po stronie Operatora.

3. Nadawca, niezależnie od zapisów ust.1 ma prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§ 6. Podwykonawcy
1. Przedmiot umowy Operator będzie wykonywać samodzielnie / z udziałem
      podwykonawców *  (*niepotrzebne skreślić).
2. Podwykonawcom zostanie przekazana do wykonania następująca część przedmiotu
Umowy ............................................................................................ **
3. Zakres przedmiotu umowy wskazany w ust.2 wykonywać będą podwykonawcy:
3.1. .............................................................................



3.2...............................................................................
4. Wykonywanie przedmiotu umowy, w zakresie określonym w ust.2 przez podwykonawców

nie zwalnia Operatora z wypełnienia swoich zobowiązań oraz odpowiedzialności
wynikającej z Umowy, w tym za należyte wykonanie jej przedmiotu.

5. Operator ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoich
podwykonawców, ich przedstawicieli oraz ich pracowników, jak za swoje własne, czym
zwalnia Nadawcę z jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

6. Wynagrodzenie należne podwykonawcom wypłaci Operator, czym zwalnia Nadawcę z
jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie

**zapisy ust.2-6 zostaną umieszczone w umowie w przypadku gdy  Operator będzie
wykonywał umowę z udziałem podwykonawców

§ 7. Czas obowi ązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 24 miesięcy , od 1 lipca 2018 roku, godzina

00:00 do 30 czerwca 2020 roku, godzina 23:59:59. Usługi świadczone będą przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Operator może zawiesić świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów
audio na rzecz Nadawcy w przypadku nieuiszczenia przez Nadawcę należności z tytułu
umowy za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe. Zawieszenie świadczenia usług nie jest
równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. Wznowienie świadczenia usług nastąpi po
zapłacie przez Nadawcę całości zaległych należności. O zawieszeniu świadczenia usług i
ich wznowieniu Operator powiadamia Nadawcę pisemnie.

§ 8. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przez Operatora przedmiotu zamówienia przez 24 miesi ące,
lokalizacja  nr (1,2,3,4,5,6)  transmisji (dosył i emisja) sygnału radiowego z
..................................................., Operator otrzyma łączną cenę ryczałtową:......................zł
brutto, (słownie zł:.................................................:), w tym:

1/ .....................................
nazwa lokalizacji

2/ ............................................
nazwa lokalizacji

lp Wyszczególnienie

dosył emisja dosył emisja
1 Wartość miesięczna netto

(zł)
2 Podatek VAT  .......%   (zł)
3 Cena miesięczna brutto

(1+2) (zł)
4 Cena miesięczna łącznie

brutto (dosył i emisja)   (zł)
5 Cena oferty (dosył i emisja)

x 24 miesiące brutto  (zł)



3/ .....................................
nazwa lokalizacji

4/ ............................................
nazwa lokalizacji

lp Wyszczególnienie

dosył emisja dosył emisja
1 Wartość miesięczna netto

(zł)
2 Podatek VAT  .......%   (zł)
3 Cena miesięczna brutto

(1+2) (zł)
4 Cena miesięczna łącznie

brutto (dosył i emisja)   (zł)
5 Cena oferty (dosył i emisja)

x 24 miesiące  brutto (zł)

5/ .....................................
nazwa lokalizacji

6/ ............................................
nazwa lokalizacji

lp Wyszczególnienie

dosył emisja dosył emisja
1 Wartość miesięczna netto

(zł)
2 Podatek VAT  .......%   (zł)
3 Cena miesięczna brutto

(1+2) (zł)
4 Cena miesięczna łącznie

brutto (dosył i emisja)   (zł)
5 Cena oferty (dosył i emisja)

x 24 miesiące brutto  (zł)

2. Płatności wynikające z realizacji Umowy następować będą w okresach miesięcznych
przelewem na rachunek bankowy Operatora, skazany w fakturze VAT.
3.Płatności będą wypłacane przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
dostarczonej na adres; Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań
S.A., ul.Berwińskiego 5, 60-765 Poznań, w terminie 14 dni od jej wystawienia.
4. Zmiana stawki podatku VAT będzie każdorazowo uwzględniana w wysokości
wynagrodzenia Operatora i nie wymaga zmiany VAT.
5. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, mających wpływ na wzrost kosztów wykonywania przez Operatora przedmiotu
umowy, wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usług, na potrzeby rozliczenia
pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy, będzie podlegało waloryzacji, pod
warunkiem i przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 6
6. W celu dokonania waloryzacji Operator zobowiązany będzie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych przez wejściem w życie zmian wymienionych w ust. 5, przedłożyć
Nadawcy pisemny wniosek o wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia
wraz z opisem wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne na ponoszone przez Operatora koszty wykonania przedmiotu



niniejszej Umowy oraz szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów ponoszonych
przed oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu liczenia.
7. Waloryzacja zostanie przeprowadzona odpowiednio do wykazanego wzrostu kosztów
ponoszonych przez Operatora w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
8. W przypadku nie wykazania przez Operatora wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 na
wzrost kosztów ponoszonych przez Operatora w związku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy, Nadawca będzie miał prawo odmówić waloryzacji do czasu przedłożenia opisu
wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na ponoszone przez Operatora koszty wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
oraz szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów ponoszonych przed oraz po
zmianach, ze wskazaniem sposobu liczenia, uzasadniających żądanie Operatora.

§ 9. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1% łącznej
oferowanej ceny brutto dla usług objętych umową, co stanowi kwotę ............................zł.
2. Strony oświadczają, że zabezpieczenie wniesione zostało w formie .............................
3. Jeżeli zabezpieczenie nie zostanie zarachowane na pokrycie roszczeń Nadawcy,
zostanie ono zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia lub rozwiązania umowy.
4. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża
Operatora.

§ 10 Rozwi ązanie umowy
1. Umowa może być rozwiązana w całości lub w części dotyczącej wskazanych usług
(usługi) w danej lokalizacji przed upływem okresu, na jaki została zawarta:
1// przez Operatora, w przypadku zalegania przez Nadawcę z regulowaniem opłat za co
najmniej dwa okresy płatności. Rozwiązanie umowy może nastąpić po bezskutecznym
pisemnym wezwaniu Nadawcy do uregulowania należności i upływie dodatkowego
miesięcznego terminu na ich uregulowanie.
2/ przez każdą ze stron, w przypadku naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień
niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej strony do usunięcia naruszeń
w określonym terminie. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, Umowa może być
rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia.
3/ przez każdą ze stron, w przypadku wydania decyzji administracyjnych uniemożliwiających
dalsze świadczenie usług, bez zachowania terminów wypowiedzenia
4/ przez każdą ze stron, w drodze pisemnego wypowiedzenia bez konieczności podania
przyczyn, złożonego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z
zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia
5/ przez Nadawcę, w części wskazanej usługi, w przypadku przerw w emisji leżących po
stronie Operatora i nie wynikających z harmonogramu przerw konserwacyjnych i
remontowych trwających jednorazowo dłużej niż 12 godzin, jeżeli Operator nie podejmie
działań w celu przywrócenia emisji, albo 48 godzin mimo podjęcia działań w celu
przywrócenia emisji.
6/ przez Nadawcę, w części dotyczącej wskazanej usługi, w przypadku stwierdzenia, że
dana usługa świadczona jest ze stacji nadawczej, która nie spełnia wymagań określonych w
„Regulaminie współpracy technicznej pomiędzy Operatorem a Nadawcą”, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Operatora do usunięcia, w określonym terminie, stwierdzonych



nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie określonego terminu umowa może być
rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia.
7/ przez Nadawcę, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku wydania nowych
decyzji rezerwacji częstotliwości uniemożliwiających zmianę parametrów technicznych
świadczenia usług, na warunkach o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.

§ 11. Zmiany postanowie ń Umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień umowy w zakresie:
1/ parametrów technicznych świadczenia usług – w przypadku wydania nowych decyzji
rezerwacji częstotliwości pod warunkiem że zmian tych parametrów nie będzie skutkowała
zmniejszeniem zasięgu powierzchniowego emisji w stosunku do zasięgu, jaki był przed
dokonaniem przedmiotowej zmiany.
2/ terminu początkowego okresu świadczenia usług – w przypadku gdy w związku ze
świadczeniem usług objętych przedmiotem Umowy, następuje zmiana operatora stacji
nadawczej lub zmiana stacji nadawczej
3/ podwykonawców – w przypadku gdy składając ofertę Operator zobowiązał się do
samodzielnego wykonania zamówienia, a w okresie jego realizacji zaistnieje konieczność
wykonania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy – w tym przypadku Operator
niezwłocznie, nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usług z
udziałem podwykonawcy zobowiązany jest do:
a/ wykazania powodów, dla których realizacja przedmiotu umowy wymaga udziału
podwykonawcy
b/ wskazania części przedmiotu umowy, która zostanie przekazana podwykonawcy do
wykonania
c/ podania nazwy podwykonawcy
4/ zmiany podwykonawców, wymienionych w § 6, pod warunkiem wskazania nie później niż
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany powodów, dla których istnieje konieczność
dokonania przedmiotowej zmiany i podania nazwy podwykonawcy
(zapis zostanie ujęty w umowie, w przypadku udziału podwykonawców  w jej realizacji)

§ 12. Postanowienia ko ńcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i innych
powszechnie obowiązujące przepisów prawa.
2. Adresy do doręczeń Stron są następujące:
1) dla Nadawcy: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu- Radio Poznań S.A.
ul.Berwińskiego 5 , 60-765 Poznań;
2) dla Operatora: (............................. ).
3. Każda ze Stron jest obowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów do
doręczeń. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Zmiana
adresu nie stanowi zmiany Umowy.
4. W razie powstania sporów wynikających z Umowy lub w związku z nią, Strony
zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji mających na celu ich
polubowne rozstrzygnięcie.
5. Wszelkie spory, które nie zostały polubownie rozstrzygnięte w terminie 7 dni od zgłoszenia
sporu drugiej Stronie, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Nadawcy.



6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Nadawcy, jeden – dla Operatora.
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Lista Zał ączników:
Załącznik Nr 1: Regulamin współpracy technicznej;
Załącznik Nr 2: Warunki finansowe;
Załącznik Nr 3:       Formularz oferty Operatora
Załącznik Nr 4:       Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 5: Kopia zaświadczenia o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców

telekomunikacyjnych z dnia ……. .

OPERATOR: NADAWCA:



Załącznik nr  1 do Umowy

z dnia ...........................
na świadczenie usług emisji

sygnału radiowego i dosyłu

sygnałów audio wraz z sygnałem

RDS...

REGULAMIN
współpracy technicznej

§ 1
Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa szczegółowe zasady współpracy technicznej w zakresie wykonywania
przedmiotu Umowy.

§ 2
Definicje poj ęć

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1. emisji (emitowaniu) sygnałów programów radiowych  - należy przez to rozumieć
rozpowszechnianie programów radiowych w sposób rozsiewczy naziemny poprzez
radiofoniczne stacje nadawcze;

2. dosyle sygnałów audio – dostarczanie w sposób ciągły i nieprzerwany sygnałów audio
z siedziby Nadawcy (rozdzielni elektroakustycznej) do obiektu nadawczego Operatora
(procesora lub nadajnika)

3. radiofonicznej stacji nadawczej lub stacji nadawcze j - należy przez to rozumieć
zestaw urządzeń przeznaczony do nadawania sygnałów radiofonicznych w zakresie
UKF;

4. średniej rzeczywistej mocy ERP (ERP śr) - należy przez to faktyczną wartość
skutecznej mocy promieniowania ERP odpowiadającą średniemu zyskowi
kierunkowemu anteny (systemu antenowego) stacji nadawczej;

5. sygnałach modulacyjnych  - należy przez to rozumieć sygnały foniczne programów
radiowych (sygnał analogowy w paśmie podstawowym L i P; sygnał MPX; sygnał AES-
EBU) oraz sygnały sterujące koderami RDS przeznaczone do wyemitowania przez
radiofoniczne stacje nadawcze;

6. sygnale MPX  - należy przez to rozumieć zespolony sygnał stereofoniczny przeznaczony
do wyemitowania przez radiofoniczną stację nadawczą, zgodny z obowiązującymi
normami;

7. sygnale RDS  - należy przez to rozumieć sygnał Radio Data System (RDS), zgodny
z obowiązującymi normami;

8. koderze RDS  - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do wytwarzania
sygnału RDS;

9. sygnale AES/EBU – sygnał cyfrowy audio w standardzie AES/EBU – (110 Ώ, AES 3-
1992, rozdzielczość 16 bitów, próbkowanie 48 kHz)

10. procesorze dynamicznym  - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone



do wytworzenia sygnału MPX w sposób zapewniający optymalne wysterowanie
nadajnika radiofonicznej stacji nadawczej;

11. przerwach konserwacyjnych i remontowych  - należy przez to rozumieć uzgodnione
przerwy w emisji sygnałów programów radiowych niezbędne do przeprowadzenia
przeglądów, konserwacji lub remontów urządzeń radiofonicznej stacji nadawczej;

12. emisji zast ępczej – należy przez to rozumieć emisję programu radiowego prowadzoną
z innego obiektu lub innego systemu antenowego niż nominalnie

13. punkcie styku  - należy przez to rozumieć miejsce w obiekcie nadawczym, gdzie
sygnały modulacyjne przekazywane są z urządzeń Nadawcy do urządzeń Operatora;

14. przerwie w emisji Sygnałów  – należy przez to rozumieć trwający jednorazowo ponad
1 minutę:

a) stan obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy
promieniowanej stacji nadawczej lub

b) stan emisji sygnałów fonicznych, z poziomem poniżej -24 dB;
15. przerwie w dosyle sygnału – należy przez to rozumieć każda przerwę w dosyle

sygnałów, niezależnie od czasu jej trwania.

§ 3
Realizacja usług

1. Operator świadczy usługi będące przedmiotem Umowy przez radiofoniczne stacje
nadawcze określone w § 2 Umowy oraz przez zestaw urządzeń służących dosyłowi
sygnałów w formacie AES/EBU.

2. Operator zobowiązuje się wprowadzić sygnały RDS do sygnałów emitowanych przez
radiofoniczne stacje nadawcze.

3. Operator zapewnia Nadawcy, w każdym z obiektów nadawczych wymienionych w § 2
Umowy zasilanie oraz miejsce do zainstalowania urządzeń Nadawcy:

a) kodera RDS;
b) procesorów dynamiki;
c) koderów/dekoderów dosyłowych;
d) urządzeń retransmisyjnych
e) komputera nadzorującego pracę generatora RDS z przyłączem internetowym po

łączu telekomunikacyjnym (koszt przyłącza ponosi Nadawca)
4. Zapewnienie zasilania urządzeń wymienionych w ust. 3 polega na możliwości

dołączenia ich, w miarę posiadanych możliwości, do źródła gwarantowanego napięcia
jednofazowego prądu przemiennego 230V, o mocy do 300VA (UPS, lub równoważne).

5. Nadawca wykonuje instalacje urządzeń wymienionych w ust.3 na własny koszt i ryzyko,
na warunkach uzgodnionych z właścicielem obiektu nadawczego

6. Koszty energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia wymienione w ust. 3 ponosi
Operator.

7. Operator sprawuje pełną obsługę i dokonuje konserwacji urządzeń będących jego
własnością i wchodzących w skład radiofonicznych stacji nadawczych.

8. Operator sprawuje nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi przez Nadawcę.
9. Nadawca dokonuje napraw urządzeń będących jego własnością wchodzących w skład

radiofonicznych stacji nadawczych.
10. Każda ze Stron odpowiada za zgodność parametrów zainstalowanych urządzeń

będących jej własnością z obowiązującymi normami technicznymi i warunkami decyzji
rezerwacji częstotliwości Nadawcy.



11. Nadawca zobowiązuje się do dostarczania Operatorowi sygnałów modulacyjnych
o parametrach w punkcie styku zgodnych z warunkami określonymi w § 6 ust. 3
niniejszego Regulaminu.

12. Operator dokonuje bieżącej kontroli radiofonicznej stacji nadawczej i przeprowadza
niezbędną korektę jej parametrów. Operator informuje o tym fakcie Nadawcę.

13. Operator uprawniony jest do wyłączenia urządzenia będącego własnością Nadawcy,
które powoduje zakłócenia w pracy innych urządzeń zainstalowanych w obiektach
nadawczych Operatora, o czym niezwłocznie powiadamia Nadawcę.

14. Operator umożliwia Nadawcy dostęp do informacji, dotyczących radiofonicznych stacji
nadawczych, w następującym zakresie:

a) obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na
wejściu nadajnika; spadek poziomu sygnału poniżej - 24 dB względem poziomu
nominalnego na czas dłuższy niż 60 sekund rejestrowany jest w systemie nadzoru
jako stan alarmowy

b) obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na
wyjściu nadajnika; spadek poziomu sygnału poniżej - 24 dB względem poziomu
nominalnego na czas dłuższy niż 60 sekund rejestrowany jest w systemie nadzoru
jako stan alarmowy;

c) poziom mocy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego (jeżeli występuje),
przy rejestrowaniu przez system nadzoru spadku mocy o 1 dB, 3 dB i 20 dB
względem poziomu nominalnego;

d) obecność sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika przy rejestrowaniu
przez system nadzoru sygnału RDS;

e) informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik
rezerwowy (jeżeli występuje).

15. Informacje o zdarzeniach wynikających z zakresu określonego w ust. 14 powinny być
rejestrowane w systemie nadzoru i zawierać datę, czas ich wystąpienia oraz długość
trwania.

16. Operator zapewni Nadawcy dostęp do informacji określonych w ust. 14 w trybie on-line
poprzez stronę internetową, szczegółowe warunki dostępu – adres strony, login, hasło
– Operator przekaże Nadawcy pisemnie przed tą datą.

17. Zestawienie zbiorcze zdarzeń w emisji Sygnałów, skutkujących odliczeniami za dany
okres rozliczeniowy Operator przesyła do Nadawcy w postaci załącznika do faktury.

18. Każda ze Stron wskaże pisemnie osoby uprawnione do kontaktów z drugą Stroną
dotyczących realizacji Umowy.

§ 4
Przerwy konserwacyjne i remontowe

1. Operator dostarczy plan przerw konserwacyjnych i remontowych w terminie do końca
roku poprzedzającego planowane przerwy. Plany przerw konserwacyjnych i
remontowych na lata następne Operator będzie dostarczać do końca danego roku na
rok następny.  Operator dołoży starań, aby plan przerw konserwacyjnych i
remontowych uwzględniał maksymalnie dwie przerwy w ciągu roku, dla każdego
obiektu nadawczego.

2. Korekty planu przerw konserwacyjnych i remontowych są dokonywane przez
upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem
przerwy, a uzgodnienia dodatkowych przerw w terminie 3 dni roboczych przed



rozpoczęciem przerwy.
3. Plan przerw obejmuje usługi emisji sygnału radiowego jak również dosyłu sygnału audio.

§ 5
Usługi utrzymaniowe

1. Operator dokonuje napraw, konserwacji i zmiany nastaw urządzeń będących
własnością Nadawcy określonych w § 3 ust. 3, zainstalowanych w obiektach
nadawczych Operatora, wymienionych w § 2 na zasadach określonych poniżej.

2.    W ramach zobowiązania do dokonania napraw, konserwacji i zmian nastaw urządzeń,
o których mowa w ust. 1, Operator zobowiązuje się do realizacji czynności dla
poszczególnych grup urządzeń:

a)  kodery/dekodery dosyłowe
� wymienia bezpieczniki;
� restartuje urządzenia.

b)  kodery RDS:
� wymienia bezpieczniki;
� restartuje urządzenia;
� zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą.

c)  procesory dynamiki:
� wymienia bezpieczniki;
� restartuje urządzenia;
� zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą.

d)  urządzenia retransmisyjne
� wymienia bezpieczniki;
� restartuje urządzenia;
� kontroluje sprawność urządzeń;
� koryguje ustawienia;
� kontroluje połączenia.

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.

§ 6

Wymagane warto ści parametrów urz ądzeń oraz kontrola ich pracy

1. Operator zapewnia świadczenie usługi emisji sygnału radiowego z parametrami



technicznymi zgodnymi z warunkami określonymi w wymaganych decyzjach
administracyjnych dla poszczególnych nadajników.

2. Wartości parametrów radiofonicznych stacji nadawczych powinny spełniać tolerancje
podane w Tabeli 1 niniejszego Regulaminu.

3. Parametry punktu styku:
a) Urządzenia Nadawcy

impedancja wyjściowa sygnałów:
� audio (L/P): 40 Ω (wyjście symetryczne);
� AES/EBU: 110 Ώ (wyj ście symetryczne)
� MPX:  50 Ω (wyjście niesymetryczne).

b) Urządzenia Operatora
impedancja wejściowa sygnałów:
� audio (L/P): 600 Ω (wejście symetryczne);
� AES/EBU: 110 Ώ (wyj ście symetryczne)
� MPX: powyżej 2 kΩ (wejście niesymetryczne).

c) nominalny poziom Sygnałów:
� audio (L/P, f = 1 kHz): +6dBm (1,55 Vrms/600 Ω);
� MPX: 4,36 Vpp;
� cyfrowego - 9 dBFs (110 Ω, AES 3-1992, rozdzielczość 16-24 bity,

próbkowanie 32-48 kHz).
d) RS 232 w następującej konfiguracji 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu, bez

bitu parzystości (8-1-N), 9600 bit/s.
4. Operator zobowiązuje się do sterowania nadajnika sygnałami o parametrach jak w

ust. 3 lit. c) w taki sposób, aby maksymalna dewiacja częstotliwości na jego wyjściu
od wszystkich składowych wynosiła  ± 75 kHz.

5. Ustawienie poziomów składowych sygnałów MPX i RDS następuje przed
rozpoczęciem emisji, po zakończeniu innych prac w ramach przerwy konserwacyjnej.

6. W celu prawidłowego wypoziomowania toru nadawczego Nadawca wysyła sygnały
pomiarowe o częstotliwości 1000 Hz +6 dBm. W przypadku braku możliwości
dostarczenia sygnałów pomiarowych przez Nadawcę, sygnały pomiarowe będą
wprowadzone przez Operatora.

7. W celu kontroli parametrów urządzeń:
a) Nadawca wysyła pomiarowe sygnały radiowe w czasie uzgodnionym z Operatorem;
b) Operator dokonuje pomiarów i rejestruje ich wyniki.

8. Parametry przedstawione w Tabeli 1 powinny być mierzone podczas przerw
konserwacyjnych.

9. Nadawca ma prawo do kontroli parametrów technicznych emitowanego sygnału,
w szczególności upoważnieni przedstawiciele Nadawcy mają prawo uczestniczyć
przy wykonywaniu pomiarów i zapoznawać się z ich wynikami, jak również mają
prawo przeprowadzać pomiary na terenie obiektu za pomocą własnych przyrządów
pomiarowych, po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem.

10. W przypadku wykroczenia wartości parametru poza określoną tolerancję Operator
podejmuje działania mające na celu przywrócenie wartości parametru do zgodności
z wymaganiami.



Tabela 1

Zestawienie parametrów nadajników radiofonicznych z  modulacj ą częstotliwo ści

Lp. Parametr Tolerancja
1 Moc wyjściowa Pnom ±10 %
2 Zniekształcenia tłumieniowe w zakresie 40 Hz –

14 kHz
≤ ± 1,5dB

3 Zniekształcenia harmoniczneprzy dewiacji
częstotliwości ±75kHz w zakresie 40 Hz – 7,5
kHz

≤ 1%

4 Ważony poziom zakłóceń i szumu <-60dB
5 Maksymalna dewiacja sygnału MPX +/-75kHz +0%, - 2%
6 Dewiacja podnośnej 19kHz 7,5kHz ±5%
7 Dewiacja podnośnej 57kHz 3,5kHz ±5%
8. Tłumienie przesłuchu międzykanałowego

w zakresie 100 Hz – 5 kHz z możliwością spadku 6dB/oct

poniżej 100Hz i powyżej 5kHz (norma ETSI 300 384)

≥45 dB



Załącznik nr  2 do Umowy

z dnia .....................
na świadczenie usług emisji

sygnału radiowego i dosyłu

sygnałów audio wraz z sygnałem

RDS...

WARUNKI FINANSOWE

§ 1.
Czas wykonania usług

1. Do czasu wykonania przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji Sygnału zalicza
się:
1) rzeczywisty czas emisji sygnału;
2) stan emisji sygnałów fonicznych, z poziomem poniżej -24 dB, trwający jednorazowo

do jednej minuty;
3) przerw w emisji Sygnałów z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub z powodu

niedostarczenia Sygnałów przez Nadawcę.
2. Do czasu wykonania przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji sygnału nie

zalicza się:
1) przerw w emisji sygnału powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatora;
2) stanu obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej

stacji nadawczej trwającego jednorazowo powyżj 1 minuty;
3) przerw konserwacyjnych i remontowych;
4) przerw w emisji sygnałów powstałych z przyczyn niezależnych od Operatora

i Nadawcy.

§ 2.
Wysoko ść opłat

1. Za wykonanie przez Operatora usług emisji sygnału radiowego  Nadawca zobowiązuje
się płacić Operatorowi zryczałtowane opłaty miesięczne w wysokości ...........zł netto.

2. Za wykonanie przez Operatora usług dosyłu sygnałów audio  Nadawca zobowiązuje się
płacić Operatorowi zryczałtowane opłaty miesięczne w wysokości ...........zł netto.

3. Opłaty wymienione w ust. 1 i ust. 2 są powiększane o należny podatek od towarów i
usług.

§ 3.
Odliczenia i odsetki

1. W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług emisji sygnału radiowego
określonych w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszego Załącznika opłata określona w § 2 zostaje
pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:

D1 = C * P1/2191,5
gdzie:
C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D1 - kwota pomniejszenia [zł];



P1 - liczba minut przerw określonych w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszego Załącznika
w miesiącu rozliczeniowym.

2. W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług emisji sygnału
radiowego  określonych w § 1 ust. 2 pkt  2), 3) i 4) niniejszego Załącznika opłata
określona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:

D2 = C * P2/43830
gdzie:
C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D2 - kwota pomniejszenia [zł];
P2 - liczba minut przerw określonych w § 1 ust. 2 pkt 2), 3) i 4) niniejszego Załącznika
w miesiącu rozliczeniowym.

3. W przypadku pracy Stacji z obniżoną mocą promieniowaną z przyczyn leżących po
stronie Operatora opłata określona w § 2 pkt 1 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną
ze wzoru:

D3 = C * (1 –          ERP/ERPmax   )* P3/43830

gdzie:
C - opłata określona w § 2 pkt 1 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D3 - kwota pomniejszenia [zł]
P3 - liczba minut pracy Stacji z obniżoną mocą promieniowaną w miesiącu
rozliczeniowym;
ERP – wartość obniżonej mocy promieniowanej;
ERPmax – wartość maksymalnej mocy promieniowanej określonej w § 2 Umowy.

4. W przypadku braku emisji sygnału RDS z przyczyn leżących po stronie Operatora opłata
określona w § 2 pkt 1 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:

D4 = C * 0,2*P4/43830
gdzie:
C - opłata określona w § 2 pkt 1 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D4 - kwota pomniejszenia [zł];
P4 - łączna liczba minut pracy stacji nadawczej przy braku emisji sygnału RDS z
przyczyn leżących po stronie Operatora w miesiącu rozliczeniowym.

5. W przypadku pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym z przyczyn leżących po
stronie Operatora, opłata określona w § 2 pkt 1 niniejszego Załącznika zostaje
pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:

D5 = C * 0,2*P5/43830
gdzie:
C - opłata określona w § 2 pkt 1 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D5 - kwota pomniejszenia [zł];
P5 - łączna liczba minut pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym z przyczyn
leżących po stronie Operatora w miesiącu rozliczeniowym.



6. W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług dosyłu sygnałów audio
określonych w § 1 ust.3 pkt 1 niniejszego Załącznika opłata określona w § 2 pkt 2 zostaje
pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:

K = opłata miesi ęczna * P/21600

     gdzie:

     K – kwota kar [zł]

     P – liczba minut przerw w miesiącu rozliczeniowym

7. W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług dosyłu sygnałów audio
określonych w § 1 ust. 3 pkt 2) niniejszego Załącznika opłata określona w § 2 pkt 2
zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:

K = opłata miesi ęczna * P/43200

     gdzie:

     K – kwota kar [zł]

     P – liczba minut przerw w miesiącu rozliczeniowym

8. W przypadku, gdy przerwa określona § 1 ust. 3 pkt 2) niniejszego Załącznika przekroczy
12 godzin opłata określona w § 2 pkt 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:

K = opłata miesi ęczna brutto okre ślona w § 5 ust.2 Umowy * S/10800

     gdzie:

     K – kwota kar [zł]

     S – liczba minut przerw powyżej 12 godzin w miesiącu rozliczeniowym

9. Łączna wysokość odliczonej kwoty oraz wszelkich innych roszczeń Nadawcy wobec
Operatora związanych z przerwami określonymi w § 1 ust. 2 i 3 niniejszego Załącznika
nie może być wyższa w każdym miesiącu od zryczałtowanej opłaty miesięcznej dla
danego typu usług.

10. W przypadku opóźnienia w płatności z tytułu Umowy Nadawca zobowiązuje się zapłacić
Operatorowi na jego żądanie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 4.
Sposób płatno ści

1. Nadawca zobowiązuje się wnosić opłaty miesięczne z dołu w terminie 14 dni od dnia
wystawienia faktury przez Operatora, przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany
w fakturze.
2. Nadawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada

NIP 777-00-06-551.
3.Operator oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP
.......................................................

OPERATOR: NADAWCA:



KZP/  1  /2018
                                                                  ZAŁĄCZNIK  NR 1  DO SIWZ

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

                                  FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY
Do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogr aniczonego na świadczenie
usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów au dio wraz z sygnałami RDS
Polskiego Radia – Regionalnej Rozgło śni w Poznaniu  Radio Pozna ń S.A. w sze ściu
zadaniach

1. Dane dotycz ące Wykonawcy

Nazwa  firmy:..............................................................................................................

Adres  firmy: ............................................................................................................

Numer telefonu, faxu:  ...............................................................................................

Poczta elektroniczna: ..................................................................................................

Adres dla korespondencji ..............................................................................................

Numer  NIP:  ................................... Numer REGON: ...................................................

 
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w następujących
lokalizacjach:.............................................................................................................................

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 1 -  w zakresie objętym
SIWZ w kwotach:

Zadanie 1 - ........................
                           lokalizacja

Zadanie 2................................
                     lokalizacja

lp Wyszczególnienie

dosył emisja dosył emisja
1 Wartość miesięczna netto

(zł)
2 Podatek VAT  .......%   (zł)
3 Cena miesięczna brutto

(1+2) (zł)
4 Cena miesięczna łącznie

(dosył i emisja)   (zł) brutto
5 Cena oferty (dosył i emisja

x 24 miesiące  (zł)  brutto



Zadanie 3 - ........................
                      lokalizacja

Zadanie 4 ...........................
                      lokalizacja

lp Wyszczególnienie

dosył emisja dosył emisja
1 Wartość miesięczna netto

(zł)
2 Podatek VAT  .......%   (zł)
3 Cena miesięczna brutto

(1+2) (zł)
4 Cena miesięczna łącznie

(dosył i emisja)   (zł) brutto
5 Cena oferty (dosył i emisja

x 24 miesiące  (zł) brutto

Zadanie 5 - .......................
                        lokalizacja

Zadanie 6 .............................
                      lokalizacja

lp Wyszczególnienie

dosył emisja dosył emisja
1 Wartość miesięczna netto

(zł)
2 Podatek VAT  .......%   (zł)
3 Cena miesięczna brutto

(1+2) (zł)
4 Cena miesięczna łącznie

(dosył i emisja)   (zł) brutto
5 Cena oferty (dosył i emisja

x 24 miesiące  (zł) brutto

Uwaga: należy wypełnić tylko te pozycje w tabelach, dla których Wykonawca składa ofertę,
pozostałe należy skreślić lub wstawić znak X

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w
niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych we wzorze umowy warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że oferowane warunki techniczne świadczenia usług objętych
zamówieniem spełniają wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu
zamówienia i we Wzorze umowy.
7. Oświadczamy, że n/wym. stacje zaopatrzone są w nadajnik rezerwowy z czasem
zadziałania do 15 minut od awarii podstawowego nadajnika:

1/ ....................................................................
2/ ....................................................................
3/ ....................................................................
4/ ....................................................................
5/.....................................................................
6/ ....................................................................



8. Oświadczamy, że:
8.1. wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku  od towarów i usług*
8.2. wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (zamawiający będzie
zobowiązany do doliczenia do zaoferowanej ceny  i odprowadzenia należnego podatku), a
cena przedmiotu umowy wynosi....................................................................................zł
(słownie zł:...........................................)

* niepotrzebne skre ślić

9. Zamówienie zrealizujemy sami *  / przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować
następujące części zamówienia:
........................................................................ – firma ..............................................................

*niepotrzebne skre ślić

10. Poniższe informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dlatego nie mogą być udostępniane:
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

11.Ofertę składamy na ................... kolejno ponumerowanych stron.

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralna część są:
............................................................
.............................................................
.............................................................
..............................................................
..............................................................
.............................................................

Miejscowość ................................... data...................................

                                                                                         .........................................................................................................
       (podpis wykonawcy lub upełnomocnionego  przedstawiciela /

                                                                             przedstawicieli wykonawcy)      



KZP /  1  / 2018
ZAŁĄCZNIK NR 3

Wykonawca:

......................................................................................
pełna nazwa /adres

NIP/PESEL ..................................................................

reprezentowany przez:

...................................................................................
imię i nazwisko osoby składaj ącej oświadczenie

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z
sygnałami RDS Polskiego Radia – Regionalnej Rozgło śni w Poznaniu  Radio Pozna ń
S.A. w sze ściu zadaniach

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o
których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i
informuję na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy, że:

1. Nie nale żę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U  z 2015, poz. 184 z póżn. zm.) *

2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U z 2015, poz. 184 z póżn. zm.), w skład któ i poniżej składam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy: **

1/....................................................................................................

2/ ...................................................................................................

3/ ...................................................................................................

*niepotrzebne skreślić
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia

Miejscowość ............................. data ........................
                                                                                            .........................................................................................................

             (podpis wykonawcy lub upełnomocnionego  przedstawiciela /
                                                                                               przedstawicieli wykonawcy)      



KZP/1/2018

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykonawca:

......................................................................................
pełna nazwa /adres

NIP/PESEL ..................................................................

reprezentowany przez:

...................................................................................
imię i nazwisko osoby składaj ącej oświadczenie

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z
sygnałami RDS Polskiego Radia – Regionalnej Rozgło śni w Poznaniu  Radio Pozna ń
S.A. w sze ściu zadaniach

WYKAZ  SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przystępując do w/wym postępowania przedstawiamy wykaz podstawowego sprzętu
przewidzianego do wykonania zamówienia:

1. Nadajniki – typ, model, producent, rok produkcji, wykaz parametrów:....................

2. Procesory dźwięku – typ, model, producent, rok produkcji:..................................

3. Pozostałe urządzenia – typ, model, producent, rok produkcji:..............................

4. Certyfikaty i świadectwa homologacji urządzeń nadawczych:................................

5. Opis rezerwowania poszczególnych nadajników:....................................................

6. Opis systemu zdalnego nadzoru nadajników poprzez który zamawiający będzie mógł na
bieżąco kontrolować pracę nadajników objętych ofertą:......................................................

Miejscowość ............................. data ........................

                                                                                                 .........................................................................................................
             (podpis wykonawcy lub upełnomocnionego  przedstawiciela /

                                                                                               przedstawicieli wykonawcy)



KZP/1/2018
                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 5

Wykonawca:

......................................................................................
pełna nazwa /adres

NIP/PESEL ..................................................................

reprezentowany przez:

...................................................................................
imię i nazwisko osoby składaj ącej oświadczenie

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z
sygnałami RDS Polskiego Radia – Regionalnej Rozgło śni w Poznaniu  Radio Pozna ń
S.A. w sze ściu zadaniach

PARAMETRY  TECHNICZNE OBIEKTÓW RÓWNOWA ŻNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie w/wym usług  proponujemy wykonanie usług  z
obiektu(ów) nadawczego(ych) alternatywnego(ych) o parametrach technicznych, które są
następujące:

Nr zadania Lokalizacja f [MHz]
ERP [kW]

Polaryzacja
H/V

Współrz ędn
e

geograficzne
obiektu

Wysoko ść
npm (m)

Wysoko ść
zawieszenia

anten (m)

Charakterystka
systemu

antenowego

Oświadczamy, że:
1. Parametry emisji z obiektu alternatywnego uwzględniają konieczne wytłumienia charakterystyki
systemu antenowego, a szacowane zasięgi pokrycia powierzchniowego,
wynikające z wyżej podanych parametrów technicznych, zawierają co najmniej 80%
zasięgów powierzchniowych wynikających z parametrów technicznych obiektów
nadawczych umiejscowionych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w
Rozdziale II  SIWZ.
2.Dokonamy swoim staraniem i na swój koszt uruchomienia łączy dosyłowych po strumieniu IP VPN o
przepustowości nie mniejszej niż 2 Mb/s. Wszelkie działania z tym związane przeprowadzimy w
uzgodnieniu z właścicielem obiektu na którym zostanie zlokalizowana stacja odbiorcza.

Miejscowość ............................. data ........................

                                                                                                 .........................................................................................................
                (podpis wykonawcy lub upełnomocnionego  przedstawiciela

                                                                                                          przedstawicieli wykonawcy)


