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NIP: 813-00-14-447
REGON:6902717l8
tel: +48 0l7 87 50 500

e-mail : sękretarial@radio.rzęszow,ol

stlona intemętowa: www.radio,rzeszow.pl

WARUNKI ZAMÓwrnnrł
na usługę emisji programu

,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A.

Zunawialący informuje,

iz

przędmiot zamówienia nie wymaga stosowania ustawy Prawo
(tj.Dz.U.2019.1843), niemniej jeddak Zamawiający §tosuje posiłkowo

zamówień publicznych wyblane przepisy w/w ustawy.

termin skladarria of€ń:18.05.2020
termin otwarcia ofeńl18.05,2020
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Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Polskię Radio Rzęszów SA z siędzibą w Rzeszowie przy ulicy Zamkowej 3.
Konto bankowę: 29 |240 2614 IlIl 0000 3959 0325
NIP:813-00-14-447
REGON:690271718
Postanowienięm sądu Rejonowęgo w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego z dnia |9.12.200ż r. Polskie Radio Rzeszów S.A. zostało wpisane do Krajowego
Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000144370.
Adres do korespondencji: Polskie Radio Rzęszów S.A.
ul, Zamkową 3
]5-0J2 R7eszóu
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: jacek@radio.rzeszow.pl
1.

2.sposób udzielenia zamówienia,
Przetarg nieognnicżony.

opis przedmiotu zamówienia.
Przędmiotem zamówięnia jest usługa emisji programu radiowego, któIego nadawcą je§t
Zamańaj ący, z obiektu nada\łcze go :
Mielec (96,4 MHz)
3.

Szcżegółowy opis prżedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr

4.

1,

Termin wykonania zamówienia.

Usługa powinna być rłykonywana w okresie 12 miesięcy, od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca2027 r,
5. Opis warunków udziału w po§tępowaniu oraz opis sposobu dokon),rvania oceny §pełniania
tych warunków.
O udzielenie zamówięnia mogą ubiegać się wykonawcy, któEy:
5,1, Spełniają wanu]ki zawalte W art. ż2 nst. 1 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust, 1 i an.24 |st. 5 pzp|
5.2. Posiadają status pżedsiębiorcy telekomrrnikacyjnego, 'potwierdzony wpisem do rejestru
przedsiębiolstw telekomunikacyinych.
5.3, Ocena spęłniania powyżsżych waruŃów będzie dokonana na podstawie i oświadczeń, o
których mowa W puŃcie 6 WZ.
5.4 Zgodnie z art. 24aa Ustaw, Zamawiający najpierw dokona oceny ofeń, a następnieżbada, czy
Wykonawca, którego ofelta Została ocenionajako najkorzystniejsza, niepodlega wykluczeniu,

6. Wykaz oświadczeń lub
potwierdzenia §p€lniania

dokumentów, jakie mają dostarczyć łTkonawcy
warunków udzialu w postępowaniu.

w

celu

6,1,Zafiaw'Iający żąda złożęnia następujących oświadczęń lub dokumentów:

6,1.1.Akfualnego odpisu z właściwegorejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalnościgospodaIczej, wystawionego nie wcżęśniejniż ó miesięcy
pźed upływęm terminu składania ofert;
6.1.2.Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorstw telekomtu]ikacyjnych,
wysta\łionęgo nie wcześniej niź 6 mie§ięcy przed upływem teminu składania ofert;
6.1.3 Aktualnego zaświadczenia właściwegonaczelnika rrrzędu skarbowego potwierdzającego, żę
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkó\ł, lub zaświadczenia, żę uzyskał przęwidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raĘ zzleg}ych płatnościlub wstrzymanię w
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całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie Wcześniej niż 3 miesiącę przed
upływem tęrminu składania ofert;

6,1.4 aktualnego zaświadczęnia właściwegooddziału ZŃładu Ubezpieczeń Społecznych
potwięrdzającego, że wykona\łca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że ,zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

Iozłożenię na raty zaległych płatnościlub wstrzymanię w całościwykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniejniź 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6.1.5. oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie alt,
22 ust, 1 ustawy, wędług wzoru stanowiącego zńącznik
ż do WZ, oświadczenie Wykonawcy
o niepodleganiu wykluczęniu z postępowania na podstawie afi, 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pżp, wg.
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do WZ.
W terminie 3 dni od dnia zamięszczenia na stronie intemetowej Zamawiającego informacji, o której
mowa w alt. 86 ust. 5 pzp (Zamawiający zamieściporłyższą informację w dniu, w którym upływa
tęrmin składania ofet albo następnego dnia loboczego) - oświadczenia o przynależnościalbo braku
przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o
ochronie koŃurencji i konsumentóW (tekstjednolity Dz.U.2019.369 ze mianami), o której mowa w
ań. 24 u§t. 1 pkt 23 Ustawy - zgodnego w tręścizZałącT|ikiem Nr 4 do WZ,
W przypadku, w którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona rylko jedna
oferta, a Wykonawca nie dopełni obowiązku okreśIonego powyżej
Zanałiający nie będzie
dokonywał czynności wezr,vanie do uzupełnienia oświadczęnia o plzynależnościalbo braku
pźynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, bowiem brak takiego oświadczenia nie moźe W
takim przypadku nawet potencjalnie \łpłynąćna koŃurencję w postępowaniu, a co za rym idzie nie
wywołuje dla Wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tym kontekście
dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania oraż listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ań. 24 nst. l pkt 23 pzp, albo informację o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg. zŃącznikanr 4 do WZ;
6.1.5.1.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzięlenie zamówienia,
Zalnawiająly |zna, że §pęłniają oni warunki udziału w postępowaniu wymienione w axt, 22 ust, 1,
pzp, jeżęli spełniająję łącznie, Dotyczy to również spełniania waruŃu, o którym mowa w puŃcie
5,2. WZ, pot\łierdżanym dokumęntem, o którym mowa w punkcie 6.I.2. wz. W przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzięlenie zamówięnia kżdy z wykonawców nie moźe
podlegać wykluczeniu Z postępowania o udzielenie zamówienia,
6.1.5.2.od Wykonawców, którzy dla spełnienia waruŃu, o którym mowa w ań. 22 ust. 1 pkt
2ustawy będą korzystali z udostępnionego przez inne podmioty potęncjału tecbnicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania tych
podmiotów.
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6.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaiących się

o

udzielenie zamówienia"

Wykonawcyzobowiazani są wskazać pelnomocnika. stosownie do postanowień ań. 2] ust, 2
ustawy, a ponadto każdy z nich powinien załączyć oświadczeniai dokumenty wymienione w
punktach 6.1.1 - 6.1.5WZ.
6.3.Do dokumentów, składanych pżez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza teryto um Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy
Rożporządzenia Ministra Rożwoju z dnia 29lipca2o16r. (Dz.IJ.2016 poz.1126ze zmianami) w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,w postępowaniu o
udzięlenie zamówienia.
6.4.Dokumenty muszą być składane w fomie oryginału lub kopii poświadczonęj za zgodnośćz
oryginałem przez wykonawcę.
6.5.Dokumenq, sporżądzone w jężyku obcym muszą być Aożone $Iaz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę,
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7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz w§kazanie osoby uprawnionej do
kontaktowania się z łTkonawcami,
7.1. ofefię wraz zę wszystkimi załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami składa się, pod
r;gorem nierłażności.\^ lorrnie pisęmnej,

1.2,Zamawiający ustala, żę w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz infolmacje, zwane dalej korespondencją, zamawlający i wykonawcy

przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
7,2.1. ]eżęli Zamawlający lub Wykonawca przekazuje korespondencję drogą elektroniczną, kazda
że stron na żądanie dfugiej niezwłocznie potwierdza, tą samą drogą, faktjej otrzymania.
7.2.osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Główny lnżynier Polskiego Radia
Rzeszów S.A. -Jacek Kędzierski
-tęl:
017 87-50_510
iacek(dradio.rzeszow.pl

-e-mail:

8.Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający n|e uzaleźnia udziału w postępowaniu od wniesienia wadium,
g.okr,€s żwiązania ofertą.
Okres związania ofęrtą wynosi 30 dni. Bieg okresu związania ofertą rozpoczyna się wraż z
upływem terminu składania ofelt,
10.

Przygotowanie oferĘ, oświadczeń oraz dokumentów - wymogi formalne

10.1 Ofeńa mu§i obejmować całośćpźedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą
WZ i treściąokęślonąw Formularzu ofety, staDowiącym zalącznik nr 5 do WZ.

10.2 Wykonawca ma prawo żłozfćtylko jedną ofeltę, Jeśliwykonawca złożywiększą liczbę ofert
lub ofertyzawierające rozwi+ania alternatywne lub ofeńy wa antowe, spowoduje to
odrzuceniewszystkich of ęrt ńo żony ch pf zęz Wykonawcę.
10.3 oferta olaz wszelkie dokumenty wymagane w WZ muszą spełniać następującewymogi|
10.3.1 dokumenty stanowiące ofeńę, okleślone w pkt l1.lWZ (Iównieżsporządzane przez
Wykonawcę na załączanych do WZ wzorach), musąbyć podpisane przez osoby uprawnione do
Iępręzentowania Wykonawcywymienione we właściwymrejestrz€ lub ewidencji bądź umocowane
przez teosoby do repręzentowania Wykonawcy na podsta\łie odrębnegopełnomocnictwa;
10.3,2 oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dniź6 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądaćzamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówieniĄDz. U. z 2016 r. poz. 1lż6ze żrniawrmi), dotycżące Wykonawcy składane
są w oryginale;dokumenty wynikające z rczpotządzenia, innę niż oświadczenia, nalęryzłożryó w
oryginale lub kopii poświadczonej za zEodlość oryginałem przezosoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy wymienione wewłaściwymlejestrze lub ewidencji bądź umocowane
przęż tę osoby doręprezentowania Wykonawcy na podstawię odrębnego pełnomocnictwa;
10.3.3 w przypadku, gdy Wykonawcę leplezentuje pełnomocnik do ofeĄ musi byćzńączone
pełnomocnictwo, w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie, określającejego zakres
i podpisane pźez o§oby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienionę we właściwym
rejestTze lubewidencj i;
10.3.4 ofeńa musi być złoźonaw formie pisemnej pod rygorem nieważności;
10.3.5 oświadczęnieo braku przesłanek do wykluczenia musi być złożone w formiepisemnej,
10.4 Wszystkie miej§ca, \ł których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisaneprzez osoby
upnwnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwymĘestrzelub ewidencji
bądź umocowane przez te osoby do rępręzentowaniawykonawcy na podstawie odrębnego
pełnomocnictwa.
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10.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym, nuszą być składane wraz z ichtłumaczeniem na
język polski.

10.6 Wykonawca, nie pózniej niż w terminie składania ofert, ma prawo zashzec
informacjestanowiące tajemnicę przędsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o
jest
zwalczaniunieuczciwej koŃurencji. W takim przypadku
zobowiązany wykazać, '|żzastfżeżonę
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz omacąćzastzężon€ informacje w sposób
wyrźnie określającywolę ich utajnienia. Zaleca sięaby zastżeżoneinformację zostĄ złożonew
oddzielnej wewnętrznej koperciez oznakowarliem,,Tąjeunica przedsiębiorstwa"

l0.7 W

w

.

przypadku,
którym Wykonawca zastfzężę inforrnacje stanowiące
taj€mnicęprzedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej koŃtuencji naetapie
realizowania wezwania do uzupełnienia dokumentów albo wezwania dowyjaśnienia dokumentów
albo węzwania do wyjaśnienia tręścioferty albo wezwaniado *yjaśnień dotycących elementóW
ofeńy mających wpływ na wysokośćceny, postanowienia pkt l0,6 stosuje się odpowiednio.
ofeńa oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu
1l.|wykonawca zobowiązany jest zlołć w terminie wskazanym w pkt l2,lwzi w formie
11.

okr€ślooej \ł w arunJracb zamówienia:
11.1.1 ofeltę, na którą składa się Formularz ofety, zgodny w treści z Zalącznikiefi 1ł sdo wZ,
11.1.2 pełnomocnictwo, w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie,w przypadku, gdy ofeńę
lub załączone do niej dokumenty podpisuje osobanieujawniona we właściwymrejestrze lub
ewidencji do reprezentowaniawykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnęj;
11.1.3 oświadczenie o braku przesłanek do Wykluczenia (Zgodnę w tleścizZałącznikiem Nr 3 do
WZ), aktualnę na dzień składania ofert, celem Wstępnego potwięrdzęnia, że Wykonawca nię
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ań. 24 ust, 1 i art. 24 ust. 5 Ustawy,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówięnie przez Wykonawców, oświadczenie o braku
przesłanek do wykluczenia (żgodne W treścizZałącznikiem Nr 3 do WZ), aktualne na dzięń
składania ofęrt, celemwstępnego potwierdzenia, że kńdy ż Wykonawców ubiegających
sięwspólnie o zamówienie nie podlega wyklucżeniu z postępowania napodstawie ań. 24 ust. l i alt,
24 ust. 5 pkt 1 Ustawy w zakesie, w którymkażdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z
postępowania składakżdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó\^ienie.
11.2W celu potwierdzenia braku podstarł do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w ań,24 u§t. 1 i w art.24 u§t.5
pzp, wykonawca którego oferta zo§tala najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do zlożenia w
terminie łTznaczonyń przez Z^fiawiąjącego, nie krót§zym nź 5 dni (z zastrzeżeniem pkt
l 1.2.2 \ł Z).naslępujący(b dokumentówI
11.2.1 odpisu z właściwegoręjęstru lub z centmlnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odlębne przepisy wymagają wpisu do l€jestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia brŃu podstaw wykluczenia na pod§tawie art, 24 ust, 5 pkt 1 Ustawy;
11,2,2 w tęrminie 3 dni od dnia zamieszczęnia na stronie intemetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy(Zamawiający zamieścipowyższą infolmację W dniu, w którym
upływa termin składania ofeń albo następnego dnia roboczęgo) oświadczenia o przynależności
albo braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowęj, w rozumieniu ustawy Z dnia 16 lutego
2007 r. o ocfuonie konkuencji i konstunentów (tj.Dz. U. 2019369 ze znianami), o której mowiw
ań. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnego w treści z Zalącznikiem Nr 4 doWZ,
W przypadku, w którym w postępowaniu o udzięlenie zamówieniazostanie złożona tylko jedna

a

Wykonawca niedopęłni obowiązku okeślonęgopowyżej Zamawiający nie
będziedokonywał czynności wezwanie do uzupełnienia ośWiadczeniao przynależności albo braku
przynalezności do tej samej grupy kapitałowej,bowiem brak takiego oś\łiadcz€nia nie może w
takim przypadku nawetpotencjalnie wpłynąć na konkurencję w postępowaniu, a co za lym idżię
nięwywołrtje dla Wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest tęż w tymkontekście
oferta,
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dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.
11.3 Zamawiającydopuszcza możliwośćskładania oferty przezdwóch lub więcej Wykonawców (w
mmach ofęrly wspólnej w lozumieniu art. 23 Ustawy)pod warunkiem, że taka ofęńa spełniać
będzie na§tępujące wymagania:
11.3.1 Wykonawcy wy§tępujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnikado
reprezęntowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w poslępowaniui zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,
ll.3.2Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej)z którego
wynika takie pełnomocnictwo, powinno być zŃączone d,o oferty zawieraćw szczególności
wskazanie:postępowania o udzielenie zamówienia, którego doryczy;ustanowionego Pełnomocnika
oraz zakresu jego umocowania.
11.3.3 Dokument okieślonyw pkt 1 1.3,2 WZ mu§i byó złożony w formie określonejw pkt 11.1.2
WZ. Podpisy na dokurnencie muszą być złożone plzęz osobyuprawnione do reprezentacji
Wykonawcy wymienione we właściwymrejestrze lubewidencji.
11,3.4
Wykonawców Występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania
blakupodstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.W tyn przypadku
dokumenty wymienionę w pkt l1.2.1-11,2.2 WZ składająwszyscy Wykonawcy.
11.3.5 Dokumenty okeślone w pkt 11.1.3 WZ muszą być z|ożole przez każdegoz Wykonawców
składających ofeńę wspólną.
11.3.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,kopie
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za ąodnośćzoryginałem prżez
tego Wykonawcę lub ustanowionego Pełnomocnika doreplezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się
udzielenie zamówieniaw postępowaniu albo do reprezentowania tych
Wykona\łców w postępowaniui zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

i

Kżdy z

o

11.3.7 Wszelka korespondencja plowadzona będzie przez Zamawlającego wyłączaiez

Pełnomocnikiem, którego adres należy Wpisać w Formularzu ofeńy.

Miej§ce oraz termin §kladania i otwarcia ofeń.
12.1. ofęńę naleĄ złożyćdo dnia 18.05.2020 roku do godz, 12:00 w seketariacie ,,Polskiego
Radia Rzeszów" S,A., 35-032 Rzeszów, ul, Zamkowa3.
l2.z.ofęrty ńożonę po wyżnaczonym terminie zostaną zwrócone bez ot\łiemnia po upływie
terminu do wniesienia odwołania.
12,3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05,2020 roku, o godz. 12:35 w gabinęcie Głównego
Inzyniera ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A., 35-032 Rżęszów, ul. Zamkowa 3. Zamalłiający moŹe
przęprowadzić procedurę otwarcia ofert przy wykorzy§taniu narzędzi komunikacji elektronicznej,
12.4. podczas otwarcia ofet zamalłiający poda nazwy i adresy wykonawców oraz informacje
dotyczące cęny oferty.
12.

opi§ sposobu obliczania ceny.
13,1. Cena ofefiy powinna uwzględniać wynaglodzenie wykonawcy oraz wszelkie ewęnfualne
podatki i opłaty (tzw. cena brutto).
13.2. Cenę ofeńy należy obliczyć i podać w sposób pźedstawiony w formularzu ofefiowym
(załącznik nr 5 do WZ).
13.3. Cena ofęrty musi być podana w złotych polskich,
13.

14. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofęrĘ, wraz ż
podaniem znaczenia tych kryteriów i spo§obu oceny ofert.
14,1, Zamawlający dokona oceny ofęrty, oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według
następtriących zasad:
14.2. Opis kiyteńó\ł, którymi Zalnawiający będzie się kierował przy wyborze ofetty, wraz z
Warunki zamówienia
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podaniem znaczęnia tych kryteriów i sposobu oceny ofęń :
14.2.1. Za jędy\ę Wte um wyboru ofęIty najkorzystnię.jszej zamawiający przyjmuje cenę,
14.2,3.Waga Ęterium ceny: 100%;

l4,2,4.Cęna stanowi łączną opłatę ryczałtową za usługę emisji programu zamawiającego,
ęmitowanego z obi€ktu nadawczego w czasie trwania umowy, czyli w okresie 12 miesięcy.
14.2,5.Kńda z ofęfi zostanię oceniona w skali 1oo-punktowej wędług następującego wzoru;

W:100*(Cl:Cs)
gdzie: W - wartośćpuŃtowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,
CN - cęna ofety najkorzystniejszej (najtańszej),

cB - cęna ofelty badanęj.
14.2.6. Za najkorzysłniej śżąofeńę zostanie uznana ofeńa, która otrzyma 100 puŃtów,
gdzie: W - wartośćpunktowa obliczona do dwóch miejsc po przeciŃu,
CN - cena ofeńy najkolzystniej§Zęj (najtńszej),
Cs - cena ofeńy badanej,
14.3. Za najkorzystniejszą ofęńę, zastanie uznana oferta, która otrzyma najwięksżą liczbę punktów.

I4.4. JężeIi zostanię złożonaoferta, której \łybór plowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotycżącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takięj ofęrty
doliczy do plzedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiąek
wplacic zgodnie z obowią7ującymi pruepisami,
14.5. Zamawialący nie przewiduje wyboru ofefiy najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej ,
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu
zalrarcia umot!) w sprartie zamóu ienia.
15.1. O wyborze najkorzystniejszej ofeńy zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu adresowanym do wykonawcy,
którego ofęńa została uznana za najkolzystniejszą. zamawiający poinformuje o terminie i miejsiu

zawarcia umowy.
15,2. Zarnawlający zawrze Dmowę z zasużeżęniem aft. 183 ustawy pzp w tęrminie nie klótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofefy, jężeli zawiadomienie
to zostanie pżęsłanedrogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało pźesłanęw inny sposób,
15.3. Zamawiający moźe zawrzeć umowę przed upływem tetminu, o którym mowa w punkcie l5.2,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia żostanie złożonatylko jedna oferta lub jezeli nie
odrzucono żadnej ofęIty olaz nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
15.4. Jezeli ofęńa najkorzystniejsza będzie ofeńą wykonawców wspólnie ubiegających się o
'
udżięlenie zamówienia, zanańający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykóna,wców.
15.5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany przedłoĄć:
15.5.1. orycinał lub kopię poświadczoną za zgodnośćz oryginałem przez wykonawcę lub jego

rrpelnomocnionego prżedstawiciela pozwolenia(eń) Iadiowego(ych) na używanie urządziń
radiouych w słuzbie radiodyfuzyjnej, przeznaczonych do prowadzenia przedmiotowej(ych) emisji;

16. Wzór unrowy - warunki na jakich zamawiający zawrze umowę z wykonawcą.
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie
zamórvienia, będzie zawielała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy, Śtanowiącym załącznik
ft 7 do wZ, z !\azględnieniem treścioferty.
17.

zamówienia uzupełrriające,

Zamawiający nie przewiduje ofert uzupełniających.
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18,

oferty wariantowe.

Zamawiający nię dopuszcza skłądania ofęIt wariantowych.
19.

Zalączlniń

d,o

WZ.

Zaląc7nik nr l : Opis przedmiotu zamówienia.
ZŃącznik lr 2: ośńadczenie w zaklesie art. 22 ust. 1 pzp.
Załącmik nr 3: oświadczenię w zaklesie alt. 24 ust,l i ań. 24 ust. 5 pzp.
załącTiknr 4: Lislapodmiotów należących do tęj samej grupy kapitałowej, o której mowa w ań.
24 ust. 1 pkt 23 pzp, albo informacja o tym, żę Wykonawca nie naleł do grupy kapitałowęj.
Załącznik n1 5: Formularz ofęńowy.
Załączlik nr 6: Oświadczenia wykonawcy.
ZŃącznik nt 7: Umowa - wzót wraz z załącznikami.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZ
OPI§ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 64.22,82.00-2 Uslugi tran§mi§ji sygnalu radiow€go.

l.Przędmiotem zamówieniajest usługa emisji programu radiowego, któIego nadawcą ję§t
Zamawiający w okesie od 1 lipca 2020 r, do 30 czerwca 2021 r, z obiektu nadawczego
i z parametrami tęchnicznymi zawańymi w decyzji rezerwacji oraz na warunkach okeślonych w
WZ. Podstawowe paTameĘ nadawcze pźedstawia poniższa tabela.

Zadanie
Nązwa obieklu

Lokąlizacja
obieklu

Mielec
Mielec
ul Solskiego

Długość
geogruJiczna

2],E26,19,

Szerokość
geogłaJiczna

50N17,51"

częsfutliwość
JMHz]
Moc koncesJ]jna
ERPłok. IlW]

96,4

l

PoIałyzacja

pozioma

Poziołlla
charuktery§tyka
płomieniowania

dookólna

Sposób tlosyłu

sygnala

Decy4i.l KRRiT

1

sieć dosyłowa Emitel, kodek IP
nadawcy
rętransmisja rezelwowa

221200I

2.l.Emisja sygnałów ploglamów zamawiającego zgodna z decyzjami KRRiT:
2.1.1.Modulacja FM stereo z tonem pilotującym;

2.1.2,Dewiacja maksymalna wg zaleceń Prezesa UKE.
2.2.Podstawowy sygnał sterujący nadajnik z systęmu łączy dosyłowych Emitel. Nadajiik j est
wyposażony w kodek IP STL Zamawiającego
Kodek na nadajniku uzupęłnia kodęr RDS Zamawiającego RD 3200. Rezerwą dosyłowa na
nadajniku będzie zestaw składający się - z anteny (Wykonawcy) co najmniej
Wanolkiżat ó||ienia
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kablęm z odbiomikiem radiowym (Zamawiającego). Warunek _
Zamawiaiącego. Koniecznę
j€st wyposażenie obiektu nadawczego w procesor dynamiki steręo o pammetach porównywalnych
z procesolęm orban/optimod 8218 - sprzęt Wykonawcy, Wykonawca żainstaluję na swój kosż
procesor dźwięku umożIiwiĄący kontrolę i ewentualne ograniczanie poziomu mocy sygnału MPx
do wańości ąodną ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej doryczące
wprowadzenia nowego waruŃu wykorzystywania częstotliwości,
2.3, Zasilanie nadajnika w M ielcu z rezerwowaniem nie jest wl magane,
2,4, Rezęrwowanie nadajnika 96,4 MHz Mielcu niejest wymagane,
2.5, Zagwarantowanie emisj i nadajnika wykonawcy z maksymalną mocą promieniowania ERP.-,
dopuszczoną w decyzji rezerwacyjnej poprzez odpowiednie dopasowanie nadajnika do systemu
antenowego,
2,6,Posiadanie przez wykonawcę i zapewnienie zamawiającemu dostępu do systęmu zdalnego
nadzoru nadajników spełniającego co najmniej następujące warunki:
2.6.1.Interfejs uzytkownika umożliwiający stały dostęp do danych zareje§trowanych w systemie
nadzoru nadajników;
2.ó.2.Rejestracja co najmniej następujących parametlów:
2.6.2.1.Obecność sygnafu modulacyjnego kanałów lewego i prawego, każdego z osobna, na wejściu
i wyjściu nadajnika;
2,6,2,2.Poziommocy wyjściowej nadajnika pod§tawowego i rezerwow€go, przy rejestlowaniu
plżęz system nadzoru spadku mocy o 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;
2.6,2.3.obecnośćsygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika;
2.7,Wykonawca zaplanuj e nię więcej niż dwię przerwy konserwaryjne na obiekcie nadawczym w
ciągu roku i z wyprzedzeniem poinformuje zamawiającego o rocznym planie przerw.
2, 8, Wykonawca zapewni możliwośćdokonania okrcsowych pomiarów parametrów emisji , przez
ekipę wskazaną i zgloszoną przez lamawiającego.
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Z ąCZNIK

NR

2

Do WZ

dnia
Oznaczenie wykonawcy:

OSWIADCZENlE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługę ernisji programu radiowego
nadaryanego przęz Zamawiającego z obiektu nadawcz€go Mielec (96,4 MHz),oświadczam, że
spęłnjam wymagania okleślone w att, 22 ust, 1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 29 styczńa 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj,Dz,U.20l9.1843).
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ZAŁĄCZNIK NR

3

Do lyz

dnia
oznaczenie wykonawcy;

OŚWIADCZENIE
Składając ofefię w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Uslugę emisji programu radiowego

nadawanego płzez Zamawiającego z obiektu nadawczego Mielec (96,4 MHz),oświadczam,
żebrak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcyz postępowania zpowodu niespełniania
przesłanek, o których mowawań.24 ust. 1iań.24ust.5 ustąwy zdnia29 styczria 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.Dz.U.201 9,1 843).

bodpis
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ZAŁĄCZNIK NR

4

DO WZ

dnia
oznaczenię wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na U§lugę emisji programu radiowego
nadawanego przez Zamałviającego z obiektu nadawczego Mielec (96,4 MHz),oświadazam, żę:
nie naleĄmy do grupy kapitalowej, w rozumięniu ustawy z dnia 16lutego20oh, o ochronię
koŃurencji ikonsumentów (tękstjednolity Dz.\J, z2019.369 ze zmianami), z Wykonawcami,
którzy złozyli odrębne ofeńy w przedmioto\łym postępowaniu. *

nalęzymydo tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego2007r. o ochrcnie
koŃurencji ikonsumentów (tekstjednolity Dz.|J. z2019.369 ze zmianami), z niżej wymienionymi
Wykonawcani, którzy złozyli odrębne ofęrty w przedmiotowym postępowaniu*:
Lp,

Naz§a (firna) i adrcs si€dziby podmiotu wchodzącego

}Y

skład tej samej grupy kapitałowej

* niepotrzebne skreślić

(pódPń asob!
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ZAŁ4CZNIK NR 5 Do WZ

FORMULARZ OFERTOWY

-WZÓł

l.Dane doĘczące wykonawcy:
1.1.Nazwa

1.2.Siedziba
1.3. Adres

pocĄ

elektronicznej,..,,...,.......,...

1.4. strona intemetowa

1.S.Nr telefonu......,..
1.6. Nr

REGON

1.7. NI

NIP

........

...,........,..

2.Zamawiającyl

Polskie Radio Rzes7ów s.A
35-032 Rzpszów , uI. Zamkowa

3 ,

3.Zobowiązłnia wykonłwcy:

3,1,składając ofefię w postępowaniu o zamówienie publiczre prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na usfugę emisji programu Polskiego Radia Rzeszów S.A. oferujemy wykonanie
zamoWlen1
en|a za

Za.linie
Nazrqa obiekla

Mielec

Częstotliwość JMHz]

Moc promieniowana

96,4

Ikl|]

1

Ceha netto miesięcznie [zl]
Stąl,|k.| VAT I%]

cefti brutlo miesięcznie IzI]
Cena całkol,ila blutlo [zl]')
- łqczna wartośćbrulto usługi.łokfesie

]

2 miesięcy trwąkia umow),

3.2.oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom:
3.3,ofeńę składamy na.,..,..., kolejno ponumerowanych stronach.
3,4,Załącznikami do ofeńy, §tanowiącymijej integralną częśćsą:
3.4.1.Wykaz Wządżeń tecbnicznych, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia:
3.4.1.1.Nadajnik - typ, modęl, producęnt, rok produkcji, wykaz palametróW;
3.4.1.2.Procę§ol dźwięku - typ, modęl, producęnt, rok plodukcj ii
Wdlunki .ot óvie"k]

Pal}kie Rddia R,e\Eólj, SA

3.4.1.3.Pozostałe urządzenia typ, model, producent, rok produkcji;
3.4.2.Certyfikaty i świadectwa homologacji Wządzeń ladawczych;
3.4.3.0pis sposobu rezerwowania nadajnika;
3.4.4.opis systemu zdalnego nadzoru , ze szczególnym uwzględnieniem intęrfejsu użytkownika,
ptzezktóry zanavłiający będzie mógł na bieąco kontolować pracę nadajnika objętego ofeĘ. Opis
ten winien zawieraó wyszczególnienie paramętrów monitorowanych plzez system, które są istotne ż
punltu widzenia ciaglościijakości emisji,
3.4.5.Przykładowe wydruki bądź zrzuty ekanowe Iapofiów systemu zdalnego nadzoru nadajnika z
zarejestrowanymi stanami alarmowymi,

4.Zastrzeżenie wykonawcy.
Niżej wymienione dokumenty, oznaczone numelami stlon .....,,..,,..,...,...,. nie mogą być ogólnię
udostępnionę:

5.Inne informacje BYkonawcy.

podpisy osób upruwnionych da rcprczenloJl)ania |9ykonaycy
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ZAŁĄCZNIK NR 6 Do l1/Z

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

oznacZenie wykonawcy:

1,oświad,czamy, żE zĘoznaliśmysię z warunkami zamówienia i umajemy się za zwi@anych
okeślonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2.uważamy się zazwiązanych rtiniejszą ofeńą przez okres 30 dni, licząc od upĘwu terminu

składania ofert.
3.Oświadczamy, że prżędmiot zamówienia żrealizujemy w terminach określonych w załączniku nr
1 do \łaruŃów zamówienia,
4.Oświadczamy, że akcepfujemy waruŃi zawarte \ł załączonym do warunków zamówienia wzorze
umolvy,

podpi§y osób uprav)nionych da rcpfeżenlowania ||ykonawc,
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO WZ

UM()WA -wzór

o świadczenie uslugi €misji

programu Pol§kiego Radia Rzeszów S,A,

W dniu ,...,,..,.......,,..,........,,.......,,..,.. w Rzeszowie porniędzy:Polskim Radiem Rzęszów
S.A. 35-032
Rzeszów, ul Zamkowa 3 wpisanym do lejestru przedsiębioiców prowadzonym przez
SąrJ Rejonowy
dla^mjasta_Rzeszowa. XII Wydziat Gospodarcz! Krajowego Rejestru Sądońgó pod
numerem KRS
0000l44]70_ lwanym dalej ..Nadawcą". repre,/ento\^anym przez:
a

zwanym dalej ,,Operatorem'', Ieprezentow anyIn przez..
w konsekwencji przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została
zawarta umowa

następującej tręści:

§ 1. Oświadczenia Stron
oświadcza, że wykonuję dżałalność
telekomunikącyjną na podstawie Ę)isu do rejestru
prżedsiębiorców telekomunikacyjnych, prow adzolego przezPiózesa
Uizędu Komunikacji
Elektronicznej - wpis nr ....,,..,.......,,..,....,,..j zgodnił kopią zaświadczenia
o wpisie, stanowiącą
1.op€ratoT

załączik m3doumowy.

2.Nadawca oświadcza, źejestjędnostką.Iadiofonii publicznej działającą
na podstawie usta\ły z dnia
29 gtudnia 1992 t. o radiofonii i telewizji (tj.D zSJ.ŻOlg.36t ze zmiiami)
i'posiada aktuahó
decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości niezbędnej do rozpowszechniania
programu Polskiego
Radia Rzęszów S.A, z obiektu wymienionego w załączniku nr ł
do umowy,
§ 2.

Przedrniot umowy

PrzedmioLem umowyjest świadczenie przez Operatóra na rzecz
Nadawc1 usfugi emisji
sygnalurad]ow€go. zwanego dalej Sygnałem, dost czonego przez
Nadawcę wielu
rozpowszechniania programu Polskiego Radia Rzeszów S.AŻ obiektu
okreilonego w załączniku nr
,7.

_

Zobowiązania operatora
umoĘ operator zobor,riazuje się do:
Sygnału prżez posiadanąiadiofoniczną stację nadawczą na za§adach
l;!ij3d9b9..e"
5ritowania
oKfesIonycn
\^ Za.lącĄjkLl nr 5 do umoWy
- Re8ulamin wspólpracł technicznei:
określonych
rn -tą"-ii<u n. S'ao ,rrlo*1- ' negulurnin
l"*d.współprac)
1.|]f:l!^a,"",,^
wspolpracy 1echnicznej ;
3.Posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych uprawniających
do świadczenia usług
W^wykonaniu przedmiotu

§ 3.

zgodnie z umową;
4.Dokonywania rozliczeń za wykonane uslugi będace przedmiolem
umowy zgodnie z zasadarni
oKleslonymI w zaląc7niku ff6 - Warunki finansorłe.

§ 4. Zobowiążania Nadarrcy
W_wyłonaniu przedmiotu umowy Nadarłca zobowiązuje iię
do:
l.zaplaIy na rzecż operatora wynagrodzenia z tytułu r.ł}konania
umowy według zasad określonych
Walunki zanówiehia
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w zAłącn lk.': nr 6 - WaruŃi finansowe;
2.Przestrzęgania zą§ad współpracy okeślonych w załączniku nr 5 do umowy

- Regulamin
współpracy technicalej;
3.Niezbędne.j współpracy z Opelatoręm w §prawach zwiąanych z uzyskaniem prżęz Operatora
wymaganych przez przepisy prawa decyzji administracyjnych uprawniających do świadczenia
usług zgodnie z umową;
4.Do§yłania na własny koszt Sygnału do radiofonicznej stacji nadalvczej wymienionej

wza|ącznlkut7.

§ 5. Odpowiedzialność
l,Operatoljes] zŃowiązany do naplawienia szkody wynikłej z nienalezytego wykonania umowy
'
na zasadach okeślonych w załącmiku nr 6, Odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania
za
utracone korzyści, chyba że szkoda została wftądzonąprzezOperatoia uńyśInie,
2.Przerwa będąca skutkiem braku zasilania energetycznógo obiekt u nadawcŻego zprzyczyrt
tkwiących poza systęmem zasilania obiektu nadawczego, w szczególności awa-rii sieci
przedsiębiorcy energetycznego, niejest przetwą z przyczynlezących po stronie operatora.
3.W prąypadku niedotrzymania teminu rozpoczęcia emisji sygniłów radiowych, ; którym mowa
w
§J pkt 1 umowy, czyli 01 lipca 2020 roku, Operator zapłaci Ńadawcy karę umowną w wysokości
8% oplaty miesięczrrej, o której mowa w 2 załącżnikaff 6 do umowy Ńarunki
§
finansówe,
powiększonej o należny podatek od towarów i usłlg, zakażdy dzień oióznienia.
§ 6. zawie§zenie świadczeniau§ług emi§ji sygnalu
opemtor może zawiesió świadczenie usług emisji SygnałLr na rzecz Nadawcy w przypadku
nieuiszczenia przez Nadawcę należnościż b,tułu umowy ża co najmniej dwa miesięczne okresy
rozliczeniowę. Zawieszenie świadczenia usług emisji Sygnału nie jest ńwnoznacme z
wypowiedzeniem niniejszej umowy. Wznowienie świadczęnia usług nastąpi po zapłacie przez
Nadawcę całościzaległych nalezności, O żawieszeniu świadczenia isług i ich wznowieniu Operator
zawiadamia Nadawcę pisemnie.
§ 7. Czas obowiązyrvania umoły
l.Umowa zostaję zawartala czas oznaczony do 30 czerwca 2021roku. Na podstawię
niniejszęj
umo^wy usługa emisji sygnafu radiowego mają być świadczona w okesie
od 1 lipca2020 i.
do 30 cz€rwca 2021 r.
2. Umowa może zostać rczwiązalta za polozlmieniem stron
lub wy powiedziana ptzez kłżdąze
stron z żachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skuikiem na koniei
miesiąca

kalendarzowego.
3.Umowa może Zostać \łypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym:
3.1.Przez Operatora w razie utraty prżęz Nadawcę upla\łnięń do rozpowszechniania
programu
radiowego;
3.2.Pźez opelatora w razie zwłoki Nadawcy w zapłacie wynagrodzenia przysługującego
Op€ratolowi z tytułu umowy po bez§kutecznym wyznaczeniu,loprzedzonyń zawieszeniem
świadczenia u§ługi, dodatkowego 30_dniowego terminu do zapiat} z ośrzĆżrenlęm,iż
w -'-'razie
bezskrrtecznego utrĄwu wyznaczonego termńu Operator rozwiąze u-o*ę ,"
natycbmiastowym,
"kutki"3.3.Przez Nadawcę w Ęzie ntraty ptzęz Operatora uprawnień do prowadzenią
działalności,
operator żobowiązany jest do powiadomiinia Nadawcy o utracie uprawnień w ciągu
7 dni od dnia
ich utraty.
," r?l:'ni*;u istotnej zmjany okoliczności powodującej, że Wykonanie urnowy
nie leł w
lY.:i.
lnteresle pub]jcznym. cżego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający
może odstąpió od umowy w tęrminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Wa/unki
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5.W przypadku, o którym mowa w puŃcie 4, wykonawca może żądaćwyłącznie wynagrodzenia
nalężnęgo z tytułu wykonania części umowy.
6..Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
1istem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru,

Postanowi(nia końcowe
l,Zmlana,rczwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy rłymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2,Nie są możliwe zmiany postanowień zawafiej umowy w stosunku do beści ofefiy, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy,
3.Adresy Stron do doręczeń są następujące:
3.1.Dla Operatora:
3.2.Dla Nadawcy: Polskie Radio Rzeszów S.A. 35-032 Rzeszów, ul Zamkowa 3
3.3.Kżda ze Stronjest obowiąZana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów do doręczeń.
Zawiadomienie wymaga formy pisemnej pod rygolem nieważności.
4.W sprawach nieuregulowanych niniej szą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dniazg slycznia 2004l Prawo zamówień publicmych i irrne powszecbnie
obowiązujące przepisy plawa.
5.W razie powstania sporów wynikających z umowy lub w związku z nią, strony zobowiąują się
do przeprowadzenia w dobĄ wierze negocjacji mających na celu ich polubownę rozstzygnięcie.
6.Wszelkie spory, które nie zostały polubownie rozstrzygnięte W terrninie 7 dni od zgłoszenia sporu
drugiej Stronie, będą ro zpatrywane przeż sądy powsżęchne w Rzeszowię.
7,Umowa została §poządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dl akażdęj zę
§ 8.

stron.

8.Załąca]iki do umowy stąnowiąjej integralną całość.

Lista zalączników do umowy:
Załącznik nr l: Odpis z Ęestru przedsiębiorców Operatora;
Załączniknr 2: odpis z rejestru przedsiębiorców Nadawcy;
Zalącznik nr 3: Zaświadczenie o wpisie opęratora do ręjęstru przedsiębiorców

telekomunikacyj nych z dnia . . . . . . . ;
Zalącznik nr 4l Wykaz decyzji w przedmiocie rezerwacji częstotliwości wydanych na lzęcz
Nadawcy;
Zał1cznik lr 5| Regulamin współpracy technicznej;
Zalączniklt 6l Warunki finanso\łe;
Zalącżnik Ąr 7| Wykaz radiofonicanych śtacjinadawczych.
.
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umowy o świadczenie usługi emisji programu

REGULAMIN

wspólpracy technicznej
§ 1. Przedmiot regulaminu
Regulamin okeślaszczegółowe zasady współpracy tęchnicznej w zakresie wykonywania
pżedmiotu umowy.
§ 2. Definicje poj ęć
Ilekloó w umowięjest mowa o:
l.Emi§ji (emitowaniu) §ygnalów programów radiowych - należry pfżęz to rcznfiieó
rozpowszechnianie programów ladiowych w sposób rozsiewczy naziemny poprzez radiofoniczre
stacje nadawcze;
2.Radiofonicznej stacji nadawczej lub stacji nadawczej - należy przęz to lozumieć zestaw
,ltządzeńptzezlaczony do nadawania sygnałów radiofonicznych w zakresie UKF;
3.Sredniej n eczyrvistej mocy ERP (ERP §) - należJ prżęz to lozumieć faktyczną waltość
skutęcznej mocy promieniowanej ERP odpowiadającą średniemu zyskowi kieruŃowemu anteny
(systemu antenowego);
4.Sygnalach modulacyjnych - nalezy Fzez to rozumieć sygnały foniczne programów radiowych
(sygnał analogowy w pŃmię L i P; sygnał MPX: sygnał AES/EBU oraz sygnaĘ sterujące koderami
RDS, prżęznaczone do wyemitowania przez radiofoniczne stacje nadawcze;
S.Sygnale MPX - należry pżezto rozium]reć Zęspolony sygnał stereoloniczny przeznaczony do
wyemitowania przez radiofoniczną stację nadawczą, zgodrty z obowiązującymi normami;
6.§ygnale RD§ - nale4 pvEzto loz!dnięć sygnał Radio Data systęm, zgodny z obowiązalącymi
normami;
7,Koderze RD§ - nal eż1 przez to toŻurnieć lrządzenie przezaaczone do wytwarzania sygnału
RDS;
8.Procesorze dynamienym - należy przez to fozumieć utrządżenie przeunaczonę do wytworzenia
sygnału MPX w sposób zapewniający op§malne wystelowanie nadajnika radiofonicznej stacji
nadawczej;
9.Przerwach konserwacyjnych i remontowych- naleiy plzęzto rozumieć uzgodnione przez
Strony zaplanowane przerrły w emisji sygnałów programów radiowych niezbędne do
ptzeprowadzeńaprzeglądów, konserwacji lub lemontów uządzeń radiofonicznej stacji nadawcżęj;
l0.Punkcie §tyku - należry pftęz to foł)mieć miejsce w obiekcie nadawczym, gdzie s}gnĄ
modulacyjne przekazywane są z urządzeń Nadawcy do urządzeń operatora;
ll,Przerwie w emisji sygnałów - nalezy przez to rozumieć trwający jednorazowo ponad 1 minutę:
11.1.Stan obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacji
lub:
11.2.Stan emisji sygnałów fonicznych z poziomęm poniżei -24 dB,
§ 3.

Realizacja uslug

1,opentor świadczy usługi będące przedmiotem umowy pżez radiofoniczne stacje nadawcze
wymienione w załączniku nr 7 - Wykaz radiofonicznych stacji nadawcżych.
2.Operator zobowiążuje się wplowadzić sygnały RDS do sygnałów emitowanych przez
Iadiofoniczne stacje nadawcze.
3. operatol zape\łnia Nadawcy, w każdym z obiektów nadawczych wymienionych
w Załącmiku Nr 7 Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych, zasilanie oraz miejsce
Waiunki żąnówienia
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do zainstalowania:
a) kodęka IP do podstawowego dosyłu programu po sieci Ernitel
b) kodera RDS;
c) procesora dynamicznego;
e) urządzeń retan§misyjnych (odbiomik, antena Yagi 3 ęlementowa) zprzełączlikiemrezerwy .
Zasilanie wymienionych urądzeń na poziomie gwa&ntowanym nie niższym niź dla nadajnika
4,operator umożliwia Nadawcy dostęp do informacj i systemu nadzoru obiektów nadawczych
dotyczących radiofonicznej stacji nadawczej wymienionej w załączniku nr 7 do umowy w
następującym zakresie:
4.1.0becnośćsygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdęgo z osobna, na węjściu
nadajnika; spadek poziomu sygnału poniżej -24 dB względem poziomu nominalnego na czas
dfuźszy niż 60 sekund rejestrowany jest w sy§temiejako stąn alamowy;
4.2,obecnośćsygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, kżdego z osobna, na wyjściu
nadajnika; spadek poziornu sygnału poniżej -24 dB względem poziomu nominalnego na czas
dłuższyniZ 60 sekund rejestrowany jest w systemiejako stan alarmowy;
4,3.Pożiom mocy Wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego (ezeli występuje) przy
Ąestrowaniu przez system nadzolu spadku mocy o 3 dB i 20 dB względem poziomu nońinalnego;
4.4.obecnośćsygnału RDs W sygnalę w.cz, na wyjściu nadajnika pźy rejestrowaniu plzez system
nadzoru sygnału RDS;
4.S.Informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik rezerwowy.
S.Informacje o zdarzeniach wymienionych w punkcie 4 rejestrowane w systemie nadzoru zawieĄą
datę i czas ich wy§tąpienia,
6.0perator zapewnia Nadawcy dostęp do informacji okeślonych w puŃcie 4 w trybie onłinę
poprzez stlonę intemetową szczegółowe waruŃi dostępu adres strony, login, hasło Operator
przekaże Nadawcy pisemnię.
7.ZĘstawięnie zbiorcze zdarzeń w emisji Sygnałów, skutkujących odliczeniami za dany okes
rozliczeniowy, Operator przesyła Nadawcy w postaci załącżnikado faktury.
8,Każda ze stron wskaże pisemnie osoby uprawnione do kontaktów z drugą Stroną w sprawach
dotyczących realizacji umowy.

ido

Opelatol dokonuje napraw, konserwacji i zmiany nastaw urżądzeń będących własnością
Nadawcy okeślonychw § 3, zainstalowanych w obiekcie nadawczym Operatora,
wymienionych w Załączniku Nr 7 - na zasadach okeślonych poniżej,
o W lamach zobońązuia do dokonania napraw, konserwacji i Znian nastaw urządzeń, o
których mowa w ust, 1, Operator zobowiązuje się do realizacji czynności dla
poszczególnych grup urządzeń:

o
o

o
o

kodęry RDS:
wymienia bęzpieczniki;
restartuje urądzęnia;
anienia nasta\ły urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą,
procesory dvnamiczne:
rłymienia bezpiecmiki;
Iestaltuje urądzęnia;
żmienia nasta\ły urądzeń w uzgodnieniu z Nadawcą,
kodęry/dekoderv dosvłowe
wymienia bezpieczniki;

Walunki ząnó\|iehia

-

Palskie Radia Rzeszów SA

21

re§tartuj e uru ądzenia.

uzadzenia retransmi§vine
wymięnia bezpięczniki;
restartuje uządżenia;
kontroluje sprawnośćurządzeń;
koryguię ustawięnia:
kontrolLrje połączenia.

W przypadku Wystąpięda prżęrwy w ernisji Sygnału będącej wynikiem uszkodzenia
urądzeń Nadawcy operatol zobowiązuje się do realizacji c"yn róści, o któręj mowa
w ust. 2, w ciągu cżerech godzin od chwili powzięcia informacji o wystąpieniu przerwy. W
powyżsżfm. przypadku okes występowania przerwy trwającej do cźer;ch godzin
traktowany jest jako plzęrwa z plzyczyn lężących po stronie Nał awly, zaśprzetwa tńająca
powyżęj cżeręch godzin traktowana jest jako pźerwa zprzfczyn leZąiych po stronie
operatora.

§ 4,

Przerwy konserwacyjne i remontowe

1.operator dostalczy plan przerw konserwacyjnych i ręmontowych na 2020 rok w tęrminie do
dnia
31 sierpnia 2020 roku. Plany przerw konserwacyjnych i remontówych na rok następny Operator
dostarcży do d_nia 15 grudnia 2020r. Operator zaplanuje nie więcej niż dwie przerwy konŚerwacyjne
w ciągu roku dla pojedync,,ej stacji nada\łczej,
§ 5. Wymagane wańości parametrów urządzeń oraz kontrola ich pracy
l.operatol zapewnia świadczenie usług emisji z parametrami technicznymi zgodnyrni z warunkami

określonymi w \łymaganych decyzjach administiacyjnych.
2,Wańości parametrów ladiofonicznych stacji nadawczych powimy spełniać wymagania
zawarte w
poniźszej tabeli:
Tabela 1

xlrumeary naąalh {ow faallQ|orllczż

Ip.

PafąmŁtr

ToIeruncja

1.

Moc wyjściowa

P"".+ l0%

3.

Znieksźałceniatfumieniowe w zakręsie 40
Znieksaałcenia harmoniczne (do 7 kHz)

4.

Wźony poziom zakłócęń i szumu

),

Maksymalna moc sygnału MPx

!

Hz

14

śa1,5 dB

kHz

< I,0%
< -60

dB

wg

alcceń

Prezesa

q

Dewiacja podnośnej l9 kHz

1-5

kHz+

5%.

7.

Dęwiacja podnośnej 57 kHz

3,5

kHz+

50ń

Tłumienie przesłuchu -ięd"ytunuło*Ęo dtu 1OO tŁ =, S kH"
9,
Spadek tłtrmienia przesłuchu międzykanał. dla f<100 Hz i D5 kHz
3.Parametry puŃtu styku:
3. l.Lrządzenia \adawcy - impedancja wyjściorłasygnaIow:
3.1.1.Audio tL,Pl: 40 O (wMśiie symętryczne);
3.1.2.MPX: 50a (wyjścieniesymetrycżłe).
8.

Warunki
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3.2.1.Audio (L,Ę): 600 O (wejście symetryczne);
3.2.2,MPx: Powyżej 2 ko (wejście niesymetryczne).
3.3.Nominalny poziom sygnałów:
3.3.1.Audio (L/P, f= 1 kHz): +6 dBm (1,55 Vrms/óO0 Q);
3.3.2.MPx: 4,36 Vpp;
3.3,3.Cyfrowego 9 dBFs (110 O, AES 3 -1992, rozĄzlelczośó 16-24 bity, próbkowanie 32-48 kHz);
3.4.RS 232 w następującej konfiguracji 8 bitów informaryjnych, l bit stopu, bez bitu pąTzystości
(8-1-N), 9600 birs,
4.Operator zobowiązuje się do sterowania nadajnika sygnałami o paranetrach jak w puŃcie 3,3 w
taki sposób, aby maksymalna dewiacja częstotliwości najego wyjściu od wszystkich składowych
wynosiła } 75 kHz,
Nadawca dostalczać będzie sygnał modulacyjny umoZliwiający świadczenie usługi emisji z
maksymalną mocą sygnału MPX równą 3 dBr, zgodnie zę stanowiskiem Plezę§a Urzędu
Komunikacji Elektronicznej doryczące wprowadzenia nowego warunku wykoźystywania
cżęstotliwości,
opelator zainstaluje na swój koszt W obiektach nadawczych procesory dźwięku umożliwiające
kontrolę ewęntualne ograniczanie poziomu mocy sygnału MPX do wartościzgodnej ze
stanowiskiem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące wprowadzenia nowego
wanurku wykor,1 stywania częstotliwości.

i

S.Ustawienie poziomów składowych sygnałów MPX i RDS na§tępuje przed rozpoczęciem emisji,
po zakończeniu inrrych prac w ramach przerwy konserwacyjnej,
6.W celu prawidłowego wypożiomowania toru nadawczego, Nadawca wysyła sygnały pomiarowe o
częstotliwości 1000 Hz +ó dBm. W przypadku bmku możliwościdostarczenia sygnałów
pomiarowych przez Nadawcę, sygnĄ pomiarowe będą wprowad zarre plzez Oper&tora.
7,W celu kontroli parąmętów urządzeń:
7.1.Nadawca wysyła pomiarowe sygnały radiowe w czasie uzgodnionym z Operatorem;
7.2.Operator dokonuje pomiaIów 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
upoważni€ni plzedstawiciele Nadawcy mają prawo uczestnicżyć przy wykonywaniu pomiarów i
zapomawać się z ich wynikami,jak równiez mają prawo przeprowadzać okesowe pomiary na
terenie obięktu za pomocą własnych przyrządów pomiarowych, po uprzednim uzgodnieniu
procedury pomiarowej z Opelatolem.
10.w przypadku Wykloczenia wartości parametru poza okreśIoną tolerancję, opelator podęjmuje
niezwłocznie działania mające na celu przywrócenie watościparametu do zgodnościz
wymaganlaml.
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Załqcnik łlr 6 - do

śi,iadczenie
uslugi emisji programu
umor!,y o

WARUNKI FINANSOWE
§ 1. Czas wykonyrvania uslug emi§ji §ygnalów programu radiowego
l.Do cżasu wykonania przez Opelaton na lzecz Nadawcy usług emisji Sygnału zalicza się:
1.1.Rzeczywisty czas emisji Sygnału;
l.2.Stan emisji sygnałów fonicznych z poziomem poniźej -24 dB, trwający jednorazowo do jednej
minuty;
l.3,Przerwy w emisji sygnałuzplzyczynlężących po stlonie Nadawcy lub z powodu
niedostarczenia s) gnału przez Nadawcę,
2.Do czasu wykonani aptzez opefttofu na rzecz Nadawcy usług emisji Sygnału nie zalicza się:
2,l.Przerw w emisji Sygnału powstałych z plzyczyn leżących po stronie OperatoĘ;
2.2.Stanu obniżęnia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnęgo mocy plomieniowanej stacji
nadawczej, trwającego jednorazowo powyżej 1 minuty;
2.3.Przelw konserwacyj nych i remontowych;
2.4.Przerw powstałych z przyczyn niezaleinych od Operatola i Nadawcy,

oplat
§ 2. wyśokość
l,Za wykonanle przez operatora usługi będącej przedmiotern umowy Nadawca zobowiązuje się

płacić operatorowi zryczałtowaną opłatę miesięcżną określoną w tabęli ponizej:
Nazwa obiektu

częstotliwość Moc ERPkorc lkW], Oplata miesięczna [zl]

-

C

2.Opłata wymieniona w puŃcie l jest powiększana o naleźny podatek od towarów i usług.
§ 3,

Odliczenia i odsetki

l.W razie zaistnienia przerw w świadczeniuprzez Opemtora usług emisji Sygnału okeślonych w
I pkr2.1, 2.2 niniejszego załącznika opłata okręślona w § 2 Zostaje pomniej§zona o waflość

§

obliczoną ze wzoru:

gdzie:.

Dl =c*Pl /21915

C - opłata okeślona w § 2 dla stacji, w któIej nastąpiło zdarzenie;

D1

- kwota pomifej sżenia [zł];
Pl - liczba minut przerw okreśIonych w § I pkt2.1, 2.2 niliejszego załącznika w miesiącu
rozliczeniowym.

2.W razie zaistnienia przerw w świadczeniuprzęz opelatora u§fug emisji Sygnału okeślonych w
§
l pkLż.3, 2.4 niniejszego załącznika opłata określona w § 2 zostaje pomniejsuona o waxtośó
obliczoną ze wzoru:
Walunki zanówienia
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D2=C*P2l43830
gdzię:

c

okeślona w § 2 dla stacji, w któĘ nastąpiło zdarzenie;
pomniej szenia [zł];
kwota
liczba minut przerw okeślonych w § I pkt2.3, 2.4 niniejszego załącznika w miesiącu
rozliczeniowym.
- opłata

D2

P2

3.W pEypadku pracy stacji z obniżoną mocą promieniowania, z prżyczyn leżących po stronię
operatora, opłata okeślona w § 2 uostaje pomniejszona o \łaltośóobliczoną ze wzoru:

D3=c-(l

-

!

T
enr l enr.",)

* P3

i 43830

gdziel.
opłata określona w § 2 dla stacji, w której nastąpiło żdarzęnie;
D3 - kwota pomniej szenia [zł];
P3 - liczba minut pracy stacji z obniżoną mocą promieniowania w miesiącu rozliczeniowym;

c

ERP - wanośćobniżonej mocy promieniowanej:
ERPnax - wartośćmaksymalnej mocy promieniowanej okeślonej w zŃączniku nr
Iadiofonicznych stacji nadawcżych.

7

Wykaz

4.W przypadku braku emisji sygnału RDS, z przycżynleżą.ych po stronie opelatora, opłata
okeślona w § 2 zostaje pomnięjszona o waitośćobliczoną ze wzoru:

D4=c*0,2*P4l43830

gdzie:
c - opłata okręślona w § 2 dla stacji, w której nastąpiło zdaźenie;
D4 - kwota zmniejszenia [zł];
P4 - liczba minut pracy stacji nadawczej przy braku emisji sygnału RDs zptzyczynlężących po
§tronie opęratora,
5.W ptzypadku pracy §tacji nadawcżęj w bybiejednokanałowym, z przycżyn leżących po stronie
opelatora, opłata określona w § 2 niniejsze go żałącznikazostaje pomniejsżola o wartośćobliczoną
ze wzoru:

D5=c*0,2*P5/43830

gdzie:
c - opłata okleślonaw §2 dla stacji, w której nastąpiło zdarzęnie;
D5 - kwota pomniejszenia [zt]i
P5 - liczba minut pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym, z prq cżyn \eżących po stronie
operatora, w miesiącu rozliczeniowym.
6.Łączna wysokośćodliczonej kwoty olaz wszelkich innych roszczeń Nadawcy wobec opeBtora,
zńĘuvch z ptzerwani określonymi w § 1 pkt 2 załącżnikanie może być *yŹsza w kańym
miesiącu od zryczahorłanej oplary miesięczlej.
7.W przypadku opóznienia w płatnościz Ętułu umowy Nadawca zobowiązuje się zaptacić
Operatorowi, na jego żądanie, odsetki ustaw owę za opóźnlenie za kaZdy dziĆń opóźrienia,
§ 4. sposób platności
l.Nadawca zobowiąuję się płacić opłaty mięsięcznę z dołu w terminie
Walubki
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warunkiem, że faktula zostanie doręczona Nadawcy nie później niź 7 dni przęd upływęm tetminu
płatnościwskazanego w fakturze, Jeżęli faktwa zo§tanię doręczona Nadawcy
PóZnięj niż 7 dni
przed upĘwem terminu płatnościwskazanego w fakturze, Nadawca zobowiąany będ zie do zapłaty
w terdinie 7 dni od daty doręczenia faktury. Dniem zapłaty będzię dzień uznania rachunku
bankowego opemtora,
2.Nadawca oświadcza, żejest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 8l3-00-14-44'7.
3.operator oświadcza, żejest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP
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umowy o świadczenie usługi emisji programu

WYKAZ PARAMETRÓW STACJI NADAWCZEJ

Mielec

Nązwa obiektu

Lokąlizacja

Mięlec

obiektu

ul Solskiego

1

DIugość

geogfalicłla

2IE26,19,

Szerokość
geogfąrtczna

50N 17,51"

Częslotli|rość

96,4

lMHz]
Moc koncesyjna
ERPk ,,". lkw]

l

Polaryzacja

pozioma

Poziomą
charakterysokg
pfolnieniowahia

dookó]na

Sposób tlosylu

sygnał

Sięć dosyłowa Emitel, kodek IP
nadawcy
retransmisja ręzelwowa

Decyła KRRiT
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