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Specyfikacja Warunków Zamówienia – postępowanie nr PRS-ZP/2021/UEPR 

 

 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Polskie Radio Szczecin SA 
Al. Wojska Polskiego 73,  70-481 Szczecin 
Tel. +48 91 48 55 800 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radioszczecin.pl 

Adres strony internetowej: https://radioszczecin.pl 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego powyżej 214 000 euro, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą 
Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 245). 
 

3. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 

3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 
3.1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
3.1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal; nazwa 

skrzynki epuap Zamawiającego:  RADIO_SZCZECIN 
3.1.3. oraz poczty elektronicznej: przetarg@radioszczecin.pl 

 
3.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Krzysztof Skonieczny, e-mail: kas@radioszczecin.pl 

3.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

3.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB. 

3.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
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https://epuap.gov.pl/wps/portal
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług emisji programów 

radiowych Zamawiającego w lokalizacjach i na warunkach określonych w SWZ. 

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. 

4.3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
64228200-2 Usługi transmisji sygnału radiowego. 

4.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub więcej zadań 
objętych przedmiotem zamówienia. Podział na zadania oraz opis techniczny obiektów 
nadawczych objętych przedmiotem zamówienia w ramach poszczególnych zadań 
zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. 

4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4.6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

4.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4.8. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług emisji z obiektów równoważnych. Przez 
obiekt równoważny należy rozumieć obiekt nadawczy o innych parametrach 
technicznych niż wskazane przez Zamawiającego, w zakresie: długości geograficznej, 
szerokości geograficznej, rzędnej terenu, wysokości zawieszenia anteny oraz 
charakterystyki systemu antenowego wynikającej z ww. parametrów, którego zasięg 
powierzchniowy będzie zawierać co najmniej 100% obszaru zasięgu powierzchniowego 
wynikającego z parametrów technicznych obiektów nadawczych umiejscowionych w 
lokalizacjach podanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ (zasięg 
porównywalny). Jednocześnie emisja z obiektu równoważnego ma uwzględniać 
konieczne wytłumienia charakterystyki anteny nadawczej.  

 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Usługi objęte przedmiotem zamówienia (w ramach poszczególnych części zamówienia) będą 
świadczone przez okres 24 miesięcy tj. od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp. 
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 i 4 Pzp  

a) posiadają status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego potwierdzony wpisem do 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

b) wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej jedną usługę emisji programów radiowych lub telewizyjnych o 
minimalnej wartości: 
1) dla zadania nr 1 – 1 000 000 PLN netto, 
2) dla zadania nr 2 - 450 000 PLN netto, 
3) dla zadania nr 3 - 200 000 PLN netto, 
4) dla zadania nr 4 - 200 000 PLN netto, 

W przypadku składania oferty na więcej zadań niż jedno, za spełniających warunek 
dotyczący posiadania zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający uzna 
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wykonawców, którzy wykażą się spełnieniem tego warunku w zakresie opisanym w 
pkt. 6.1.2.b dla każdego z zadań, na które wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

6.1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z wykonawców spełniał warunek 
określony w pkt. 6.1.2., z zastrzeżeniem podziału obowiązków określonych w umowie 
regulującej współpracę wykonawców.  

6.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 
Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 
wykonawców. 
 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
 
7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 i 109 ustawy, 

wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są przedłożyć aktualny na dzień składania ofert 
jednolity europejski dokument zamówienia, będący oświadczeniem własnym 
wykonawców.  Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia 
(JEDZ) stanowić będą wstępny dowód, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu.   
Składając jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), wykonawcy zobowiązani są 
wypełnić część II sekcję A i B, część III sekcję A, B, C i D i część IV sekcję A i C.  
Podane sekcje należy wypełnić w zakresie wskazanym w formularzu JEDZ, stanowiącym 
Załącznik nr 5 do SWZ.  
 
Plik edytowalny JEDZ można pobrać ze strony UZP: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc 
 

Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf  
 

7.2. W przypadku zamiaru wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, 
wykonawca jest zobowiązany do podania, jaka część zamówienia będzie realizowana przez 
podwykonawców oraz do podania firm podwykonawców. W takim przypadku wykonawcy 
składając jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 7.1 
SWZ, zobowiązani są dodatkowo wypełnić w formularzu JEDZ część II sekcję D. 

7.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7.4. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7.5. Oświadczenie Wykonawcy na załączniku nr 4 do SWZ 
7.6. Wypełniony „Wykaz wykonanych/wykonywanych usług” z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i odbiorców – w Załączniku nr 1 do oferty; 
7.7. Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa powyżej w 

pkt. 7.6 SWZ, zostały wykonane/są wykonywane należycie. 
 
 
 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 
7.8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

7.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.  

7.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, 
aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę określającą wzajemne ich 
relacje.  

7.11. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 
rozumie również Wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.  

7.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm./. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco źródła 
(adresu) bazy danych lub postępowania, w którym u Zamawiającego znajdują się 
odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.  

7.13. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy, Zamawiający wezwie do 
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 
uzupełnienie czy poprawienie albo zajdą przesłanki unieważnienie postępowania. 

 
Pozostałe dokumenty 
 
7.14. W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, wymaga się 

załączenia do oferty pełnomocnictwa określającego jego zakres i podpisanego przez osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

7.15. Dowód wniesienia wadium. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub 
poręczenia, o których mowa w art. 97, ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje 
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej 

7.16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, ma zastosowanie § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
23 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2415) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.17. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5) 
ustawy, wykonawcy po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej o której mowa  w art. 253 ust. 2 ustawy, zobowiązani są przedłożyć 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę. Wykonawcy wraz ze 
złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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7.18. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 125 lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

 
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal.  

8.2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 
do komunikacji” jako załączniki.  

8.3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

8.4. Środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

9.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w następującej wysokości dla poszczególnych 
zadań: 
1) dla zadania nr 1 – 10 000 PLN, 
2) dla zadania nr 2 – 4 500 PLN, 
3) dla zadania nr 3 - 2 000 PLN netto, 
4) dla zadania nr 4 - 2 000 PLN netto. 
 

9.2. Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących 
formach (w zależności preferencji Wykonawcy): 
9.2.1. pieniądzu, wpłaconym na konto: Bank Millennium, 

77116022020000000061742052 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”. 
9.2.2. gwarancjach bankowych; 
9.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
9.2.4. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na 
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

9.4. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 9.2.2.-9.2.4. SWZ, 
dokument musi być sporządzony w języku polskim, a jego beneficjentem musi być 
Zamawiający.  
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9.5. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne 
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 pkt 1-
3 ustawy Pzp.  

9.6. Z wyłączeniem gwarancji bankowych w formie komunikatu SWIFT, dokument 
potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt pkt 9.2.2.-9.2.4. 
SWZ musi być złożony wraz z ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. 
pisemnej.  

9.7. Wadium wniesione w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT jest wniesione 
skutecznie jeżeli przed upływem terminu składania ofert komunikat SWIFT zostanie 
odebrany przez bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w 
pkt 9.2.1. SWZ.  

9.8. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu albo w gwarancji bankowej w formie komunikatu 
SWIFT Zamawiający zaleca załączyć do oferty. 

9.9. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy Pzp. 
 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania 
ofert. 

 
11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

 
11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 

SWZ za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia 07e05336-d22a-462d-8e9c-04fad73f2ffe  

11.2. Zamawiający odpowie zidentyfikowanym Wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert oraz umieści taką informację na 
własnej stronie internetowej: https://radioszczecin.pl/15,986 pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż na 14 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

11.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

11.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SWZ.  

11.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający przesyła zidentyfikowanym Wykonawcom w sposób określony w pkt. 8.1. 
SWZ oraz w/w zmianę zamieszcza na własnej stronie internetowej: 
https://radioszczecin.pl/15,986 

11.6. Jeżeli zmiana SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

11.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli zmiany treści SWZ są istotne dla 
sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się 
ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, oraz zamieści taką informację na swojej stronie 
internetowej: https://radioszczecin.pl/15,986 

https://radioszczecin.pl/15,986
https://radioszczecin.pl/15,986
https://radioszczecin.pl/15,986
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11.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z 
zapytaniem, o którym mowa w pkt. 11.1. SWZ. 

 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

 
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 
12.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.  

12.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
12.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 
12.5. Sposób złożenia oferty , w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   
12.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

12.7. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia formie 
elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

12.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w szczególności w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt. 

12.9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
12.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 
został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

12.11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

12.12. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy.  

12.13. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 
Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.  

12.14. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

12.15. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

12.16. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 11.15., należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału.  

12.17. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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13. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty powinny być przesłane do Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 12. SWZ w 
terminie do 18.11.2021 r. do godz. 12:00. 

 
14. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2021 r., o godzinie 12:00.  
14.2. Otwarcie ofert nie jest publiczne, Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
14.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania.  

14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
(1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  
(2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
15. SPOSÓB OBLICZENA CENY  

 
15.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ należy podać wartość netto za 

realizację danej części zamówienia, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę 
podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z 
podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia. 

15.2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 
całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz 
Wzorem umowy. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o 
denominacji złotego (Dz.U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.) i ustalona zgodnie z ustawą z 
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 
poz. 178). 

15.3. Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie 
brał pod uwagę jedynie ceny brutto zgodnie z obowiązującą stawką VAT określoną na 
podstawie właściwych przepisów prawa. 

15.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty 
polski. 

 
16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 
 
16.1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w poszczególnych zadaniach oraz dokona 

wyboru oferty najkorzystniejszej w danym zadaniu, spośród ofert spełniających wymagania 
określone w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, w oparciu o 
następujące kryteria i ich wagi, przy czym 1% = 1 pkt:  

 
Cena oferty: 100 %  

 
16.2. Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:  
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liczba punktów = Cmin/Co  100  
 
gdzie:  
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert,  
Co – cena oferty ocenianej,  

 
16.3. W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie 

oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa 
liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę spośród ofert spełniających wszystkie 
wymagania opisane w SWZ. 

16.4. W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty w którymkolwiek z zadań 
emisyjnych, ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i 
kryterium zasięg powierzchniowy, Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez 
Zamawiającego, ofert dodatkowych. 

16.5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 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. 
 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem 

umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia: 
- oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego 

przedstawiciela wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego umowy regulującej ich współpracę; 

- oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy pozwolenia(eń) radiowego(ych) na 
używanie urządzeń radiowych w służbie radiodyfuzyjnej, przeznaczonych do prowadzenia 
przedmiotowej(ch) emisji; 

 
18. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
 

Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik 2 do SWZ. 
 
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  
 
19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale IX tej ustawy. 

19.2. Zgodnie z art. 513 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje na: 
19.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
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19.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 
19.3.1. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało 
ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu.  

19.3.2. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania 
albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.  

19.4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej,  

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.  

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 19.4. i 19.5. wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 

20. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

20.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.  
20.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.  
20.3. Zasada jawności, o której mowa w ust. 20.2.:  

20.3.1. ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

20.3.2. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy Pzp i art. 18 
ust. 3-6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio  

20.4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje 
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 
protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w 
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 
rozporządzenia 2016/679”.  

20.5. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

20.6. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.  
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20.7. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z 
załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w 
terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, przy czym nie udostępnia się informacji, które mają 
charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.  

20.8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
21. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

21.1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie 
postępowania, w szczególności dane osobowe ujawnione w ofertach i załącznikach do 
ofert lub w dokumentach i oświadczeniach składanych w postępowaniu oraz dane 
osobowe uzyskane w trakcie realizacji umów.  

21.2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1, jest Zamawiający – 
Polskie Radio Szczecin SA, Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin. W sprawach 
związanych z danymi osobowymi, o których mowa w pkt 1, należy kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@radioszczecin.pl 

21.3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego 
dalej „RODO”,  tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne 
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 
związanych  z realizacją umowy.  

21.4. Odbiorcami danych osobowych uzyskanych w trakcie postępowania, o którym mowa 
w pkt 1. będą upoważnieni pracownicy Polskiego Radio Szczecin SA, a także osoby i 
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania, na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.  

21.5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, uzyskane w związku z postępowaniem, 
przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia. Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem i realizacją 
umowy będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres 5 lat, licząc od 
początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem 
Umowy. 

21.6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. 

21.7. W odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt 1, decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie jest stosowane profilowanie. 

21.8. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt 1,  
1) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 
RODO, 
2) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, w tym prawo zwrócenia się 
o przekazanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym w 
przypadku, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z 
przedmiotowych praw wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 
może zażądać od osoby, której dotyczą dane osobowe, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych osobowych lub 
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przekazana kopii przetwarzanych danych osobowych, w szczególności podania nazwy 
postępowania lub jego daty, 
3) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych ich dotyczących, przy 
czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani 
zmianą umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności 
protokołu postępowania lub jego załączników, 
4) prawo żądania od Zamawiającego, jako administratora danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że: 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania protokołu postępowania i jego załączników,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania 
w przypadku zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, 
dochodzenia bądź obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej, 

 wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

21.9. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie przysługuje: 
1) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
albowiem dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit c) i f) RODO oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
2) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Zamawiającym - prawo sprzeciwu, albowiem dane osobowe 
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, 
3) prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o 
których mowa w pkt 1, będzie niezbędne do wywiązania się przez Polskie Radio 
Szczecin SA z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy 
prawa Unii Europejskiej lub prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych w interesie 
publicznym, do celów statystycznych, o ile pojawi się prawdopodobieństwo, 
skorzystanie z tego prawa uniemożliwi lub poważnie utrudni realizacje tych celów. 

21.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia 
postępowania i możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

21.11. W związku informacjami przekazanymi powyżej, wykonawca przystępując do 
postępowania jest obowiązany do wykonania działań  wynikających z RODO wobec 
każdej osoby, której dane osobowe będą  podane w ofercie, oświadczeniach i 
dokumentach złożonych w postępowaniu. Tożsamy obowiązek ciążyć będzie na 
wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wobec każdej osoby, 
której dane osobowe będą  podane w umowie lub jej załącznikach lub innych 
dokumentach przekazywanych w celu jej realizacji. Na tę okoliczność Wykonawca złoży 
stosowne oświadczenie, którego treść zawarta jest we wzorze formularza oferty. 

 
22. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 
Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik Nr 2: Istotne postanowienia umowy. 
Załącznik Nr 3: Formularz oferty. 
Załącznik Nr 4: Oświadczenia wykonawcy. 
Załącznik Nr 5: Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
A. Przedmiotem zamówienia jest emisja sygnałów modulujących audio oraz sterujących RDS 

(Radio Data System) programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SA.  

Zadanie podzielone jest na 4 części wg zasady: jedna część zadania dotyczy jednej lokalizacji 

obiektu nadawczego: 

Część 1: RTCN Szczecin/Kołowo  

(z gwarantowanym czasem przystąpienia do usuwania awarii nie dłuższym niż 2 godziny) 

Część 2: RTCN Białogard/Sławoborze  

(z gwarantowanym czasem przystąpienia do usuwania awarii nie dłuższym niż 2 godziny) 

Część 3: RTON Świnoujście/Chrobrego  

(z gwarantowanym czasem przystąpienia do usuwania awarii nie dłuższym niż 2 godziny) 

Część 4: RSN Szczecin/Warszewo  

(z gwarantowanym czasem przystąpienia do usuwania awarii nie dłuższym niż 2 godziny) 

 

B. Emisja powinna się odbywać zgodnie z warunkami decyzji o rezerwowaniu częstotliwości.  

Moc promieniowana (ERPmax) [kW] dla poszczególnych lokalizacji nie może być mniejsza niż: 

Część 1: 60,00 kW (z tolerancją -10%), 

Część 2: 10,00 kW (z tolerancją -10%), 

Część 3: 10,00 kW (z tolerancją -10%), 

Część 4: WARIANT 1 PODSTAWOWY - 0,60 kW (z tolerancją -10%) 

 WARIANT 2 - 3,00 kW (z tolerancją -10%) z parametrami emisji: 
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1. REGULAMIN WSPÓŁPRACY TECHNICZNEJ. 

§ 1 

Przedmiot Regulaminu 

Regulamin określa szczegółowe zasady współpracy technicznej w zakresie wykonywania 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 
Definicje pojęć 

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. radiofonicznej stacji nadawczej lub stacji nadawczej - należy przez to rozumieć zestaw 

urządzeń przeznaczony do nadawania sygnałów radiofonicznych w zakresie UKF; 

3. średniej rzeczywistej mocy ERP (ERPśr) - należy przez to rozumieć faktyczną wartość 

skutecznej mocy promieniowanej ERP odpowiadającą średniemu zyskowi kierunkowemu 

anteny (systemu antenowego); 
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4. 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; 

5. sygnale MPX – należy przez to rozumieć zespolony sygnał stereofoniczny przeznaczony do 

wyemitowania przez radiofoniczną stację nadawczą, zgodny z obowiązującymi normami; 

6. sygnale RDS - należy przez to rozumieć sygnał Radio Data System (RDS), zgodny 

z obowiązującymi normami; 

7. satelitarnej stacji odbiorczej - należy przez to rozumieć zestaw urządzeń przeznaczony do 

odbioru sygnałów modulacyjnych z satelitarnego systemu dystrybucji programów Nadawcy; 

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

RDS; 

9. procesorze dynamicznym - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do 

wytworzenia sygnału MPX w sposób zapewniający optymalne wysterowanie nadajnika 

radiofonicznej stacji nadawczej; 

10. przerwach konserwacyjnych i remontowych - należy przez to rozumieć uzgodnione przez 

Strony zaplanowane przerwy w emisji sygnałów programów radiowych niezbędne do 

przeprowadzenia przeglądów, konserwacji lub remontów urządzeń radiofonicznej stacji 

nadawczej; 

11. punkcie styku – należy przez to rozumieć miejsce w obiekcie nadawczym, gdzie sygnały 

modulacyjne przekazywane są z urządzeń Nadawcy do urządzeń Operatora; 

12. 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; 

 

§ 3 

Realizacja usług 

1. Operator świadczy usługi będące przedmiotem Umowy przez radiofoniczną stację nadawczą 

wymienioną w Załączniku nr 7 – Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych. 

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

radiofoniczną stację nadawczą. 

3. Operator zapewnia Nadawcy, z obiektu nadawczego wymienionego w Załączniku Nr 7 – 

Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych, zasilanie oraz miejsce do zainstalowania: 

a) jednej satelitarnej stacji odbiorczej wyposażonej w podgrzewaną antenę o średnicy 

do 2 metrów; 

b) kodera RDS; 

c) procesora dynamicznego; 

d) kodera/dekodera dosyłowego; 

e) urządzeń retransmisyjnych. 

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). Obwód zasilania ogrzewania 

anteny satelitarnej będzie posiadał zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe i nie jest objęty 

zasilaniem gwarantowanym. 
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5. Nadawca wykonuje instalacje urządzeń wymienionych w ust. 3 na własny koszt i ryzyko. 

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 powiadomi Nadawcę. 

14. Operator umożliwia Nadawcy dostęp do informacji systemu nadzoru obiektów nadawczych 

dotyczących radiofonicznych stacji nadawczych wymienionych w Załączniku Nr 7 do Umowy, 

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. 

15. Informacje o zdarzeniach wynikających z zakresu określonego w ust. 14 rejestrowane 

w systemie nadzoru zawierają datę i czas ich wystąpienia. 

16. Operator zapewni Nadawcy dostęp do informacji określonych w ust. 14 w trybie on-line 

poprzez stronę internetową najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; 

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. 
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§ 4 

Przerwy konserwacyjne i remontowe 

1. Operator dostarczy plan przerw konserwacyjnych i remontowych na rok 2020 w terminie 14 

dni od dnia zawarcia umowy oraz w terminie do 15 grudnia danego roku na rok następny. 

Operator dołoży starań, aby plan przerw konserwacyjnych i remontowych uwzględniał 

maksymalnie dwie przerwy w ciągu roku, dla pojedynczej stacji nadawczej. 

2. Korekty planu przerw konserwacyjnych i remontowych lub uzgodnienia dodatkowych przerw 

są dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Stron, w terminie co najmniej 3 dni 

roboczych przed rozpoczęciem przerwy. 

 

§ 5 

Usługi utrzymaniowe 

1. Operator dokonuje napraw, konserwacji i zmiany nastaw urządzeń będących własnością 

Nadawcy określonych w § 3 ust. 3, zainstalowanych w obiekcie nadawczym Operatora, 

wymienionym w Załączniku Nr 7 – Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych 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) satelitarne stacje odbiorcze: 

 kontroluje sprawność urządzeń; 

 wymienia bezpieczniki; 

 restartuje urządzenia; 

 zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą; 

 dokonuje korekcji wizowania anteny satelitarnej stacji odbiorczej; 

 naprawia podgrzewanie czaszy anteny satelitarnej stacji odbiorczej; 

 kontroluje sygnały na wejściu i wyjściu odbiornika satelitarnego; 

 zapewnia odśnieżanie oraz odladzanie anten satelitarnych stacji odbiorczych; 

 ocenia stan techniczny czaszy anteny wraz z konwerterem, konstrukcji wsporczej 

anteny, odbiornika, połączeń mechanicznych i elektrycznych instalacji. 

 

b) kodery RDS: 

 wymienia bezpieczniki; 

 restartuje urządzenia; 

 zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą. 

 

c) procesory dynamiczne: 

 wymienia bezpieczniki; 

 restartuje urządzenia; 

 zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą. 

 

d) kodery/dekodery dosyłowe 

 wymienia bezpieczniki; 

 restartuje urządzenia. 
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e) 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 wartości parametrów urządzeń oraz kontrola ich pracy 

 

1. Operator zapewnia świadczenie usługi emisji z parametrami technicznymi zgodnymi 

z warunkami określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych. 

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  (wyjście symetryczne); 

 MPX:  50  (wyjście niesymetryczne). 

b) Urządzenia Operatora 

impedancja wejściowa sygnałów: 

 audio (L/P): 600  (wejście symetryczne); 

 MPX: powyżej 2 k (wejście niesymetryczne). 

c) nominalny poziom Sygnałów: 

 audio (L/P, f = 1 kHz): +6dBm (1,55 Vrms/600 ); 

 MPX: 4,36 Vpp; 

 cyfrowego - 9 dBFs (110 , 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: 
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a) Nadawca wysyła pomiarowe sygnały radiowe w czasie uzgodnionym z Operatorem; 

a) 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 modulacją częstotliwości 

 

Lp. Parametr Tolerancja 

1 Moc wyjściowa Pnom ±10 % 

2 Zniekształcenia tłumieniowe w zakresie 40 Hz – 14 kHz ≤ ± 1,5dB 

3 Zniekształcenia harmoniczne przy dewiacji 

częstotliwości ±75kHz w zakresie 40 Hz – 7,5 kHz 

≤ 2,5% 

4 Ważony poziom zakłóceń i szumu <-57dB 

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 40 Hz 

– 14 kHz 

>30 dB 

 

2. WARUNKI FINANSOWE. 

§ 1. Czas wykonania usług emisji sygnałów programu radiowego 

 

1. Do czasu wykonania przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji Sygnałów zalicza się: 

1) rzeczywisty czas emisji Sygnałów; 

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 Sygnałów nie zalicza się: 

1) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatora; 

2) nieuznawanego za przerwę w emisji Sygnałów w rozumieniu § 2 ust. 12 pkt a) Załącznika nr 

5 do Umowy stanu obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy 

promieniowanej stacji nadawczej trwającego jednorazowo do 1 minuty; 

3)   przerw konserwacyjnych i remontowych; 

4) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn niezależnych od Operatora i Nadawcy.  
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§ 2. Wysokość opłat 

 

1. Za wykonanie przez Operatora usług będących przedmiotem Umowy Nadawca zobowiązuje się 

płacić Operatorowi zryczałtowaną opłatę miesięczną określoną w tabeli poniżej: 

 

L.p. Nazwa obiektu 
Nazwa 

programu 

Moc ERP 
koncesyjna 

[kW] 
Opłata miesięczna [zł] – C 

1 RTCN Białogard/Sławoborze  10,0  

2 RTCN Szczecin/Kołowo  60,0  

3 RTON Świnoujście/Chrobrego  10,0  

4 RSN Szczecin/Warszewo  3,0  

 

2. Opłata wymieniona w ust. 1 jest powiększana o należny podatek od towarów i usług. 

 

§ 3. Odliczenia i odsetki 

 

1. W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług emisji Sygnałów określonych 

w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszego Załącznika opłata określona w § 2 zostaje pomniejszona o 

wartość obliczoną ze wzoru: 

1.1.1 D1 = C * P1/4383 

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 Sygnałów 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 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru: 

 

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

gdzie: 
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C - opłata określona w § 2 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 Załączniku nr 7 – Wykaz 
radiofonicznych stacji nadawczych.  

 

4. W przypadku braku emisji sygnału RDS z przyczyn leżących po stronie Operatora  opłata 

określona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:  

D4 = C * 0,2*P4/43830 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 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 niniejszego Załącznika zostaje pomniejszona o wartość 

obliczoną ze wzoru:  

D5 = C * 0,2*P5/43830 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 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. Łączna wysokość odliczonej kwoty oraz wszelkich innych roszczeń Nadawcy wobec Operatora 

związanych z przerwami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszego Załącznika nie może być wyższa 

w każdym miesiącu od zryczałtowanej opłaty miesięcznej. 

7. W przypadku opóźnienia w płatności z tytułu Umowy Nadawca zobowiązuje się zapłacić 

Operatorowi na jego żądanie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

 
§ 4. Sposób płatności 

 

1. Nadawca zobowiązuje się płacić opłatę miesięczną z dołu w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

faktury.  

2. Nadawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 851-00-11-

194. 

3. Operator oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP ……………… 
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3. WYKAZ RADIOFONICZNYCH STACJI NADAWCZYCH. 
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RTCN 

Białogard 
/Sławoborze 

98,7 

15E41
‘10‘‘ 
53N5
3‘10‘‘ 

78 145 1,87 10,0 10,0 6,16 D H nie O - - 

2 
RTCN 

Szczecin 
/Kołowo 

92,0 

14E40
‘37‘‘ 
53N2
0‘03‘‘ 

140 177 8,85 60,0 60,0 43,2 D H tak O O - 

3 
RTON 

Świnoujście 
/Chrobrego 

106,
3 

14E15
‘40‘‘ 
53N5
5‘02 

2,5 91,7 1,0 10,0 10,0 3,09 D H tak O - - 
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RSN 
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/Warszewo 

94,4 

14E32
'45" 
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8'32" 

107 90,0 0,17 3,0 0,6 0,20 D V nie O O - 

 
 
 
 
4. WYKAZ DECYZJI W PRZEDMIOCIE REZERWACJI CZĘSTOTLIWOŚCI WYDANYCH NA RZECZ NADAWCY. 

L.p. Obiekt nadawczy Decyzja KRRiT lub UKE 

 
Program 

 
Częstotliwość  

[MHz] 

1 RTCN Szczecin/Kołowo 54/2006  92,0 

2 RTCN Białogard/Sławoborze 68/2002  98,7 

3 RTON Świnoujście/Chrobrego 99/2005  106,3 

4 RSN Szczecin/Warszewo DZC-WRF-5153-305/07  94,4 
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ZAŁĄCZNIK NR 2: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 
 
 

 Umowa 
o świadczenie usług emisji programów radiowych Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w 

Szczecinie „Polskie Radio Szczecin” S.A. 
 

zawarta w dniu ........................ r. w Szczecinie 

pomiędzy: 

 

spółką ………………………………………………………. 

z siedzibą i adresem ……………………………………………………., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………, 

NIP: ………………………………………………..  

zwaną dalej „Operatorem”; 

 

reprezentowaną przez: 

 

    1. ………………………………………………………  

    2. ………………………………………………………  

 

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 1; 

 

a, 

 

spółką Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „PR Szczecin” Spółka Akcyjna, nazwa 

skrócona Polskie Radio Szczecin SA; 

z siedzibą i adresem w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 73; 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  

Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000121087, posiadającą 

kapitał zakładowy w wysokości 866 000 zł w całości pokryty, NIP: 851-00-11-194; 

zwaną dalej „Nadawcą”; 

 

reprezentowaną przez: 

 

    1. ……………………………………………………………  

    2. ……………………………………………………………  

 

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez 

Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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§ 1. Oświadczenia Stron 

 

1. 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 3. 

2. 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 2004 r. Nr 253, poz. 2531 

ze zm.). 

§ 2. Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji 

sygnałów radiowych, zwanych dalej Sygnałami, dostarczonych przez Nadawcę w celu 

rozpowszechniania programów radiowych Polskiego Radio Szczecin SA w obiektach Operatora 

określonych 

w Załączniku nr 7 – Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych. 

 

§ 3. Zobowiązania Operatora 

W wykonaniu przedmiotu Umowy Operator zobowiązuje się do: 

1) całodobowego emitowania Sygnałów przez posiadane radiofoniczne stacje nadawcze, na 

zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy – Regulamin współpracy technicznej; 

2) przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 5 do Umowy – Regulamin 

współpracy technicznej;  

3) 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 6 – Warunki finansowe. 

 

§ 4. Zobowiązania 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 6 – Warunki finansowe; 

2) przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 5 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; 

 

§ 5. Odpowiedzialność 

1) Operator jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy na zasadach określonych w Załączniku nr 6. 

Odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za utracone korzyści, chyba że szkoda 

została wyrządzona przez Operatora umyślnie. 

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 
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Operatora. 

 

§ 6. Poufność 

1. Strony zobowiązują się: 

a) zachowywać w tajemnicy następujące informacje nie zamieszczone w treści Umowy: 

1) plany obiektu nadawczego, w tym rozmieszczenie pomieszczeń i innych 

elementów infrastruktury obiektu nadawczego; 

2) rozmieszczenie urządzeń i dróg kablowych; 

3) rodzaje i typy urządzeń technicznych Operatora i Nadawcy; 

4) parametry urządzeń nadawczych, z wyjątkiem informacji ujawnionych w decyzji 

5) rezerwacji częstotliwości; 

6) parametry urządzeń dosyłowych; 

7) schemat główny zasilania energetycznego obiektu nadawczego; 

8) dane pracowników Operatora prowadzących bezpośrednio obsługę obiektu 

nadawczego; 

9) zasady i procedury ochrony obiektu nadawczego; 

dotyczące drugiej Strony, uzyskane w związku z Umową, niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła; 

b) wykorzystywać informacje, o których mowa w lit. a, jedynie w celach wykonania Umowy 

lub innych umów, które zostaną przez Strony zawarte w związku z Umową; 

c) ujawniać informacje, o których mowa w lit. a, wyłącznie pracownikom i podwykonawcom 

Stron i osobom, którymi Strony się posługują, tylko w zakresie, w jakim odbiorca 

informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w lit. b. Innym osobom 

informacje, o których mowa w lit. a, mogą być ujawniane tylko po uprzednim uzyskaniu 

pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności; 

d) podejmować niezbędne działania dla zapewnienia, żeby żadna z osób określonych w lit. 

c, otrzymujących informacje, o których mowa w lit. a, nie ujawniła tych informacji 

zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego 

upoważnienia od Strony, której informacja dotyczy; 

e) nie nabywać informacji, o których mowa w lit. a, od osoby nieuprawnionej. 

2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: 

a. są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości; 

b. zostaną ujawnione przez Strony na żądanie ustawowo uprawnionych podmiotów, a w 

szczególności sądów, policji, prokuratury, organów administracji państwowej lub 

samorządowej albo władzy ustawodawczej, zespołów arbitrów Urzędu Zamówień 

Publicznych lub innych organów orzekających w sprawach zamówień publicznych, albo w 

postępowaniu przed tymi organami, zespołami lub sądami, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z zastrzeżeniem, że przekazywane informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa 

jednej ze Stron; 

c. zostały przekazane przez uprawnioną osobę trzecią bez zastrzeżenia ich poufności; 

d. zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony; 

e. podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

jeżeli zostały ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami; 

f) są przekazywane podmiotom zależnym lub podmiotom, wobec których Strona jest 

podmiotem zależnym lub udziałowcom albo akcjonariuszom posiadającym co najmniej 
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5% udziałów lub akcji, w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Przez 

podmiot zależny Strony rozumieją podmiot, w którym posiadają, co najmniej 50% 

udziałów lub głosów w jego władzach; 

b) są przekazywane osobom świadczącym usługi doradcze, adwokatom lub radcom 

prawnym pod warunkiem uprzedniego uzyskania od tych osób pisemnego zobowiązania 

do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust.1 lit. a. 

3. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą każdą ze Stron w czasie obowiązywania 

Umowy oraz przez 2 lata po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

4.  W przypadku przekazania przez którąkolwiek ze Stron informacji, o których mowa w ust. 1, na 

podstawie ust. 2 lit. b), e) lub f) Strona przekazująca informację jest zobowiązania niezwłocznie 

poinformować Stronę, której informacja dotyczy, o fakcie przekazania informacji i jej odbiorcy. 

5. Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa 

zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

 

§ 7. Zawieszenie świadczenia usług emisji Sygnałów 

Operator może zawiesić świadczenie usług emisji Sygnałów na rzecz Nadawcy w przypadku 

nieuiszczenia przez Nadawcę należności z tytułu Umowy za co najmniej dwa okresy 

rozliczeniowe. Zawieszenie świadczenia usług emisji Sygnałów nie jest równoznaczne z 

wypowiedzeniem niniejszej Umowy. Wznowienie świadczenia usług nastąpi po zapłacie 

przez Nadawcę całości zaległych należności. O zawieszeniu świadczenia usług i ich 

wznowieniu Operator zawiadamia Nadawcę pisemnie. 

 

§ 8. Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie 

zgodnie z § 9, ust. 9. 

2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. 

3. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym: 

1) przez Operatora w razie utraty przez Nadawcę uprawnień do rozpowszechniania 

programów radiowych. Nadawca zobowiązany jest do powiadomienia Operatora 

powyższym fakcie w ciągu 7 dni od dnia jego zaistnienia; 

2) przez Operatora w razie zwłoki Nadawcy w zapłacie wynagrodzenia przysługującego 

Operatorowi z tytułu Umowy po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego 30-dniowego 

terminu do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego 

terminu Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, po uprzednim zawieszeniu świadczenia usług; 

2) przez Nadawcę w razie utraty przez Operatora uprawnień do prowadzenia działalności. 

Operator zobowiązany jest do powiadomienia Nadawcy o utracie uprawnień w ciągu 7 dni 

od dnia ich utraty. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Zmiana, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
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2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Operatora, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Nadawcy. 

 

3. Adresy do doręczeń Stron są następujące: 

a. dla Operatora: ……………………………………………………………………………………………………; 

b. dla Nadawcy: Polskie Radio Szczecin SA, Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin. 

Każda ze Stron jest obowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów do doręczeń. 

Zawiadomienie wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. 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. 

6. Wszelkie spory, które nie zostały polubownie rozstrzygnięte w terminie 7 dni od zgłoszenia 

sporu drugiej Stronie, będą rozpatrywane przez sądy powszechne. 

7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

Stron. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowa obowiązuje od 1.01.2020 roku. 

 

Lista Załączników: 

Załącznik Nr 1: Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Operatora; 

Załącznik Nr 2: Kopie odpisu z rejestru przedsiębiorców Nadawcy; 

Załącznik Nr 3: Kopia zaświadczenia o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych z dnia ……………………………….; 

Załącznik Nr 4: Wykaz decyzji w przedmiocie rezerwacji częstotliwości wydanych na 

rzecz Nadawcy; 

Załącznik Nr 5: Regulamin współpracy technicznej; 

Załącznik Nr 6: Warunki finansowe; 

Załącznik Nr 7: Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych. 

 

 
Operator         Zamawiający 

 

.................................        ............................ 

 

.................................        ............................ 
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