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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

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 
 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://radioszczecin.pl/15,93,ogloszenia-przetargi 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwane dalej także „pzp” 
 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dosył sygnałów modulacyjnych programów radiowych Polskiego 
Radia Szczecin SA pomiędzy siedzibą spółki a obiektami nadawczymi. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 1 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

3. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają 

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

1) 64227000-3  

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od 1.01.2022 r. do 
31.12.2023 r. 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

mailto:sekretariat@radioszczecin.pl
https://radioszczecin.pl/
https://radioszczecin.pl/15,93,ogloszenia-przetargi
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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ. 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

Nazwa skrzynki epuap Zamawiającego:  RADIO_SZCZECIN 

oraz  

3) poczty elektronicznej: przetarg@radioszczecin.pl  

2. 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. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, zostały 

opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych 

dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie 

potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego 

Zamawiającego.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), 

cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie 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 (BZP). Zamawiający 

może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 

przetarg@radioszczecin.pl 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetarg@radioszczecin.pl
mailto:przetarg@radioszczecin.pl
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9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania 

dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako 

załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych 

oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 

przetarg@radioszczecin.pl 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 

informacji 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). 

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

12. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania: 

Link do postępowania: https://radioszczecin.pl/15,985  

ID postępowania: 1ec5ef30-4aaf-4d06-90ec-f8af2c1e4e72 

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:   

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

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych np.: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

mailto:przetarg@radioszczecin.pl
mailto:kas@radioszczecin.pl
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(Formaty danych określone zostały w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320)) 

2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem 
publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 
podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zamawiający rekomenduje podpisanie jednym 
rodzajem podpisu). Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu 
haseł i bez szyfrowania).  

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 
archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu Ofertowym. 

9. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 

10. Do oferty należy dołączyć:  

10.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

10.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

10.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór 
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 
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10.4. Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, w związku z art. 117 ust. 2 i 3 pzp -  
wyłącznie w sytuacji podmiotów występujących wspólnie – zaznaczyć i wypełnić w 
treści formularza oferty (jeśli dotyczy). 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie 

cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci 

papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe 

odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego. 

12. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  

do dnia 18 listopada 2021 r., do godz. 12:00.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP RADIO_SZCZECIN i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie sukcesu po 

przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. Ważne, aby 

zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź ́

wycofaniu oferty. 

8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2021 r.,  o godzinie 12:00 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 
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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. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępniana stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informacje o: 

5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania. 

 

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
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wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług 
(VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 
przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 
dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 
(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 
ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 
223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 
r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. 

8. W ofercie Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 
do powstania obowiązku podatkowego; 
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

 

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

OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami oceny ofert:  

1) „Cena” – C;  

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

Kryterium Waga (%) Liczba 
punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

 
Cena 

 
100 % 

 
100 

Cena najtańszej oferty 
C = ----------------------------------------  x 100 pkt 

Cena badanej oferty 
 

 
Razem 

 
100% 

 
100 

 
-------------------------------------------------- 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego 
wzoru:  

L = C 
gdzie:  

L – całkowita liczba punktów,  
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”. 
 
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty 

brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli 

powyżej.  

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród 

tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertę.̨ 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 

1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postepowanie. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:  

5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych); 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu;  

b. gwarancjach bankowych; 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d. 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 

2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Millennium, 

77116022020000000061742052 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na 

rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji 

lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

a. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

b. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

c. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

d. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

e. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

f. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Polskie Radio Szczecin SA, Al. Wojska Polskiego 

73, 70-481 Szczecin  
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g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona . 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść ́ szkodę ̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1.  niezgodną z przepisami ustawy czynność ́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zmówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zmówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę ̨wnosi się ̨do Sądu Okręgowego w Warszawie 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” pzp. 

 

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio Szczecin SA, Al. Wojska Polskiego 
73, 70-481 Szczecin, tel. 91 48 55 800 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony kontakt 
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na  adres Polskie Radio Szczecin SA, Al. Wojska Polskiego 73, 
70-481 Szczecin, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@radioszczecin.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych 
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 



12 

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym  z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostały 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1; 

2. Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2; 

3. Formularz Oferty – Załącznik nr 3; 

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 4; 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci VPN w pięciu wskazanych lokalizacjach, dzierżawa pasma i 
urządzeń kodujących/dekodujących dla POLSKIEGO RADIA SZCZECIN SA. W lokalizacji centralnej A.1. 
umieszczone zostaną cztery urządzenia kodujące sygnały opisane w punkcie C. W czterech lokalizacjach 
końcowych A.2. - A.5 umieszczone zostaną urządzenia dekodujące opisane w punkcie D.  
 
A. Sieć VPN ma być skonfigurowana do pracy w pięciu lokalizacjach (punktach styku):  

1. Polskie Radio Szczecin SA, ul. Wojska Polskiego 73, 70 – 481 Szczecin (lokalizacja centralna) 

2. RTCN Szczecin/Kołowo   (dł. geogr. 14E40m37s, szer. geogr. 53N20m03s) 

3. RTCN Białogard/Sławoborze (dł. geogr. 15E41m10s, szer. geogr. 53N53m10s) 

4. RTON Świnoujście/Chrobrego (dł. geogr. 14E15m40s, szer. geogr. 53N55m02s) 

5. RSN Szczecin/Warszewo  (dł. geogr. 14E32m45s, szer. geogr. 53N28m32s) 

B. Sieć ma zapewnić ciągły dostęp do pasma nie mniejszego niż 512 kbs w relacjach: 

1. Polskie Radio Szczecin SA - RTCN Szczecin/Kołowo,  

2. Polskie Radio Szczecin SA - RTCN Białogard/Sławoborze, 

3. Polskie Radio Szczecin SA - RTON Świnoujście/Chrobrego, 

4. Polskie Radio Szczecin SA - RSN Szczecin/Warszewo. 

C. Urządzenia kodujące w lokalizacji centralnej muszą zapewnić obsługę następujących danych: 

1. wejście synchroniczne dla strumienia audio w formacie AES/EBU, 16 bitów, 44,1 kHz, 

2. kodowanie dźwięku w standardach: PCM, MPEG Layer 2, MPEG Layer 3, MPEG4 HE-ACC v2 

oraz ADPCM, 

3. dane asynchroniczne RDS (Radio Data System) przekazywane przez interface RS232. 

D. Urządzenia dekodujące w lokalizacjach końcowych muszą zapewnić obsługę następujących danych: 

1. wyjście strumienia audio w formacie AES/EBU, 16 bitów, 44,1 kHz, 

2. dekodowanie dźwięku w standardach: PCM, MPEG Layer 2, MPEG Layer 3, MPEG4 HE-ACCv2 

oraz ADPCM, 

3. dane asynchroniczne RDS (Radio Data System) przekazywane przez interface RS232, 

4. dodatkowe wyjście strumienia audio w formacie analogowym, sygnał stereofoniczny, 

symetryczny przez złącza XLR. 

 

Dane każdej relacji opisanej w punkcie B muszą być przekazywane niezależnie od pozostałych. Opóźnienie 

pomiędzy sygnałem wejściowym AES/EBU w lokalizacji centralnej, a wyjściowym AES/EBU w lokalizacjach 

końcowych A.2 – A.5. musi być jednakowe i nie może przekraczać 10 milisekund. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Umowa 
o dosył sygnałów modulacyjnych programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SA 

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

 

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 „Zamawiającym”; 

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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Strony niniejszym postanowiły, co następuje: 

 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora, na rzecz Zamawiającego, usługi dosyłu do 
nadajników sygnałów modulacyjnych programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SA.  

2. Usługa obejmuje: 

1) instalację i uruchomienie dostępu do sieci VPN (Virtual Private Network), realizowaną poprzez 
urządzenia kodujące sygnały AES/EBU i RDS w lokalizacjach i na warunkach  wskazanych w załączniku 
nr 3 do niniejszej Umowy. 

2) zapewnienie ciągłego pasma danych dla dostępów o których mowa w pkt. 1), 

3) dzierżawę ośmiu urządzeń kodujących w punktach dostępowych o których mowa w pkt. 1). 

3. Operator będzie świadczyć Usługi: 

1) od dnia 1.01.2022 roku do 31.12.2023 roku, 

2) w sposób zapewniający maksymalnie 4 godzinny gwarantowany czas usunięcia awarii, gwarantowany 
czas przystąpienia do usuwania awarii nie dłuższy niż 2 godziny  oraz gotowość służb technicznych do 
usunięcia awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, 

3) w sposób gwarantujący dostępność usługi na poziomie 99,9%, co oznacza, że maksymalny łączny czas 
wszystkich awarii w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 8,76 godzin. 

4. Kolejne usługi, nie objęte niniejszą Umową, mogą być na wniosek Zamawiający włączane do przedmiotu 
Umowy na podstawie pisemnego aneksu do Umowy.  

 

§ 2 
Opłaty 

1. Z tytułu świadczenia przez Operatora na rzecz Zamawiającego Usługi, w okresie objętym Umową, 
Zamawiający uiści miesięczną opłatę abonamentową w wysokości ……………………………………… zł netto, 
powiększoną o należny podatek VAT. 

2. Za każdą rozpoczętą godzinę ponad gwarantowany czas usunięcia awarii przekraczającą wartość określoną 
w § 1, ust. 3, p. 2 umowy, Zamawiającemu przysługuje bonifikata miesięczna o wartości równej 3% 
miesięcznej opłaty abonamentowej netto określonej w § 2, ust. 1 umowy. 

3. Za każdą rozpoczętą godzinę braku dostępności usługi przekraczającą wartość określoną w §1, ust.3, p.3 
umowy, Zamawiającemu przysługuje bonifikata roczna o wartości równej 0,1% sumy miesięcznych opłat 
abonamentowych netto, zapłaconych przez Zamawiającego w danym roku kalendarzowym. 

4. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy. Pierwszym okresem 
rozliczeniowym będzie okres od daty uruchomienia Usługi, potwierdzonej Protokołem odbiorczym, do 
końca miesiąca, w którym to uruchomienie nastąpiło.   

5. Opłaty, o których mowa w § 2, ust. 1 są płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem, 
na rachunek bankowy Operatora: ………………………………………………………….. 

6. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Operatora. 

7. Operator wystawia fakturę VAT w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu 
rozliczeniowego, którego dotyczy. 

8. Faktury VAT będą wystawiane na adres Zamawiającego: Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin.  
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§ 3 
Czas obowiązywania Umowy i tryb rozwiązania. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas 24 miesięcy.  

2. W przypadku Umowy na czas określony, Strony postanawiają, iż jest to okres minimalny obowiązywania  
Umowy - począwszy od dnia uruchomienia Usługi, potwierdzonego Protokołem Odbiorczym Usługi – 
Załącznik nr 4 do Umowy. Po tym okresie Usługa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony z miesięcznym 
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 

3. Przypadki rozwiązania Umowy określa Regulamin, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy.  

 

§ 4 

Tryb reklamacyjny 

Postanowienia dotyczące zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji  określone są w 
Regulaminie, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy oraz Gwarancji Jakości Świadczonych Usług (SLA), 
stanowiącej Załączniku Nr 6 do niniejszej Umowy.  

 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, a także wypowiedzenie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Zmiana danych w Załączniku nr 7 do Umowy (adresy do doręczeń) wymaga 
jednostronnego oświadczenia Strony, która dokonuje zmiany danych, złożonego drugiej Stronie na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 
telekomunikacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. Zawiadomienia wysłane na podstawie lub w związku z Umową oraz inne dokumenty przesłane przez Strony 
będą uznawane za skutecznie doręczone, gdy są dostarczone zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 
nr 7 do Umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron. 

 

Operator         Zamawiający 

 

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

 

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

 

 

 
Wykaz załączników: 

…………………………….. 

…………………………….. 
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