orPolskie Radio Rzeszów"
ul. Zamkowa 3
35-032 Rzeszów

NIP:

S,A,

Przemvśll02 MHz

813-00-14,447

REGON:690271718

tel:

+48 017 87 50 500

e-mail: seketariat@radio,rzeszow,pl
stfona intemetowa: www.radio,rzeszow,pl

WARUNKI ZAMÓwrnNrł
na usługę emisji programu

,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A,

wymaga stosowania ustawy Prawo
1 6j,ń,.U.ZO11,1S43), niemniej jednak Zamawiający stosuje posiłkowo

Zamawialący informuje,

ilJ*l"i"ri.tii"^Y"(

iź pźedmiot żamówienia nie

wybrane przepisy w/w ustawy.

termin śklaalania ofeń:18.05-2020 r. godz, l2:00
termin otwarcia ofeń:18.05.2020 r. Eodż, 12|40
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Nazrła oraz adres Zamawiającego.
Zamkowej
Poisiiie naOio nzęs"Ow SA z si€dzibą w Rzeszowie przy ulicy
Konto baŃowe: 29 1240 2614 l1I10000 3959 0325
1.

3,

NIP: 813-00-14-447
REGON:690271718
p*Lno*i"ni"- Sądu Rejonowego w Rzeszowie,

XlI Wydział Gospodarczy. Krajowego Rejestru
Kraio\łęgo
Ś"a"*"g"-" a.r"'iq.iZŹOOZ ,] Pol.ti" Radio Rzeszów S,A, zostało wpisane do
R"iest,o"sado*ego - Re;estru Przedsiębiorców pod nunęręm KRS: 0000144370,
Adies do korespondencji: Polskie Radio Rzeszów S,A,
ul. Zamkowa 3
]5-0]2 Rzeszóu
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: jacek@radio,rzeszow,pl
2.sposób udzielenia zamówienia.
Przetaf g nieograniczony.
3.

opis przedmiotu zamówienia,
jest
zamówienia jęst u§ługa emisji programu radiowego, którego nadawcą

pr""a.iot".
Zamawiający,

z

obiektu nadawczego:

RTCN Przemyśl (l02 MHz)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
4,

1

Termin wykonania zamówienia.

L do 30 czętwca212| r,
Usługa powinna być wykonywana w okresie 12 miesięcy, od 01 lipca 2020
oceny §pelniania
5. opis warunkóW udzialu w postępowaniu oraz opis spo§obu dokon},,t{ania
tych warunków.
Ó udzięlenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
* ń. zu ust. t pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie
5.1. Spełniają warunki
"u*u.tó
art. 24 ust. 1 i art. 24 ust, 5 pzp;
S.i. P"ri"a".;ą status przódŚiębiorcy telekomunikacyjnego, potwierdzony wpisęm do rejestru
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
'S.:,
O".nu spełniania powyzŚzyih waruŃów będże dokonana na podstawie i oświadczeń, o
których mowa w puŃcie 6 WZ,
24aaTstaw, Zarnawiający najpierw dokona oceny ofeń, a następniezbada, czy
5.4 Żgohie z
Ń}ńu*"a, któ."go ofelta żo;tałaocenio;ajako najkorzystniejsza, niepodlega wykluczeniu,

ń.

dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwi€rdzenia §pelniania warunków udzialu w postępowaniu,
Ś.l.Zamawiający ąda złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
e.i.i.*t a",jgl, odpisu z właSciwego lejęstru albo aktualnego żaświadczeniao wpisie do
a"iiłurnoSci gospodarcrej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.lub
".ia"rr".;l ao ewidencji dŹiałalnoSci gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
"gło.r";iu
przęd upływem teminu składania ofęrt;
zaśwladczelia o wpisie do rejestru przedsiębiolstw telekomunikacyjnych,
i.r.Z.altan"go
-nie
wcześniejniż 6 miesięcy przed uply\łem terminu sk]adania ofelt;
rłystawionego
żę
6.i,S ekńl r"go ,uświadczenia właściwegonaczelnika uzędu skańowego potwierdzającego,
przewidziane
że.
Ozyskał
rł}to**"u lie" zalega z opłacaniem poJatków, lub zaświadcżenia,
piawem zwolnienie, Ód.o"r*i" lub loŹłożenie na raty zalęgłych płatnościlub wstrzymanie w

6. wykaz oświadczeń lub

Wa nkiżahówienia

-
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I

wcześniej niż 3 miesiące przed
całościwykonania decyzji właściwegoorganu - \łystawionego nie
unhwem tęminu skladania ofet;
Ubezpieczeń Społeczn5ch
;:'];'il;;i;;;^*"iuacr"nla *taSci*ego oddzialu Zakładu
zdrowotnę i
p"a*i".a"":ą""g1, że wykonawca nie zalega Ź oplacaniem skla<lek na ubezpieczenia
odroczenię lub
soołecme. lub polwierdZenia. ;e uzyska'l przerłidziane pra\Ą em zwolnienie,
rłlaściwego
dec5zji
;;legiych platności"lub wstrzymanie w całościwykonania
;;;;;;;l"
ofert
.rn*" - *r"u*ioo"eo-nie wóześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składaniapodstawie
na
i.ij.bS*i"O"l*i" Wvtonu*"y o Ó.łniuniu warun-ków udziału w postępowaniu Wykonawcy afi,
Zir.t i."tu*y, *.aług wzoru itano*iącego zalącznik nr 2 do W_Z, oświadczenie ust, 5 pzp, wg,
I i an, 24
o niępodleganiu wykluczeniu , portepo*-iu na podstawię an, 24 usl,
uzoru stanowiącego zalącznik nr 3 do w7,
informacji, o której
W i"rrlni" : ani o'a ania zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiającego
w którym upĘwa
86 ust. 5 pzp (Zamawiający zamieści powyższą informację w dniu,
przynależnościalbo braku
t€lmin składania ofert albo następnego dnia robocząo) - oświadczęniao
2007 r, o
,r^r"l""r"S"i do tei samej grupy Lapitałowej, w iozumieniu ustawy z dnia 16 lutego mowa w
konsńe.,iow 1iekst jed;oliry DzU,2019,369 zę mianami), o któĄ
;ń;;i;k;.k;;"""l-Ustawy
ań. 24 ust. 1 pkt 23
- zgodnego w teśc|z Załącznikięm Nr 4 do WZ,
tylko jedna
W oTzYDadku. w którym w postępowaniu o udzielęnie zamówienia zostanie złożona
ni" abp"rni obowiązku okeślonego powyżęj Zamawiający nie będzie
braku
a"t"riy*"ł '"r!*"S"i werwanie do uzupełnienia oświ;dc;enia. o przynależnościalbo
w
moźe
nie
pił.ł.^"S"i a" tęj samej grupy kapitałowej._ bowięm brak takiego oświadczenia idzie nię
iukń |rrypuOto nu*"t poten{anie wptynąt na konkurencję.* postępowaniu, a co za tym
*Y*"f,r:"'ar" Wykonawcy uj"-nyót siutków prawnych, nie.jest też w tym kontękście
naleących do
dóko.ęnt"rn niezĘdnym do przeprowadzenia postapowania oraz listę podmiotów
o tym, żę
pzp,
albo
infomację
pkt
23
i"l ..u_"; nroou kaoitaiowei, o ktorei mowa w art. 24 ust. 1
Wytonańa nie naie:ry do grupy kaphałouej wg, zalącznika nr 4 do.WZ:
rrdzielenie zamówienia,
pr"ypuOto W|tonu*"O* uUiegąących się wspólnie
O,ii.i.W
-i,u^u*r^iąiy
w art, 22 ust, 1,
lllnu, ze speiniają oni waruŃi ułziałuw postępowaniu wymierrione
mowa w puŃcie
p"p, j"Z"ii'rp"łniują je łączrrie, botyczy to rówliez spetniania warurrkl, o_ którym
!.i.'WZ, pot*i".&unym dokumentem, o którym mowa w punłcie_ 6,1,2, WZ, W przypadku
Ńi"gujących się wspólnie o udzielenie ZamóWienia kżdy z wykonawców nie możę
oódlepac wvkluczeniu z po.tępowania o udzielenie ,z amówienia,
i,r.l.i.Óa Wyi*".cO*, riOrzy dta spęłnienia warunku, o którym mowa w ań, 22 ust, 1 pkt
i"rtu*y Uęaą to,"v.tali z udosiępnionego przęz innę podmioty potencjału technicznęgo i osób
,J"i"yór, ,i" wykonania zamówienia, złmi*lający żąda zlożenia pisemnego zobowiązania tych
podmiotów.
udzielenie zamówienia,
prrypuan Wykonawców wspólnie ubiegających się,
art, 23 ust,
do.postanowień
ŃYto,lń"v"oto-1ąrani są wskazać piłnomocnika, stosownię
_2
u"iu-y, u porru,lto każdy z nich powinien załączyć oświadczeniai dokumenty wymlenlonę w
puŃtach 6.1.1 - 6.1.5wZ.
i.3.Do dokumentów, składanych przez Wykonawców, któźy mają siedzibę lub miejsce
Polskiej mają zastosowanie pźepisy
,iii""ruaau poza tęryto um Rzeczypospolitej
'Ż9\lpca2016r.
(Dz,lJ,2016 poz, 1126 ze zmianami) w
norporrąa""oiu'lłinlstra Rozwoju z dnia
.p."i"i" ,"ar":O* a"tumentów, jakich moż e Ządać zamawlający od wykonawcy,w postępowaniu o
udzielenie zamówięnia,
z
6,4.Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodlośó
oryginałem przez Wykonawcę.
język
e.Ś5"tr^"i,r'v spoiządzone w języku obcym muszą być ńożone wńz z tłumaczeniem na
polski, poświadczonym przez wykonawcę,
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oraz
§po§obie porozumiewania śięzamawiającego z _rrTkonawcami
do
osiiuacr"n lub dokumentów oraz wskazanie osoby uprawnionej
kontaktowania §ię z wykonawcami,
składa się, pod
7.i. Ó-Ń ;- ; *szystkimi załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami

7.Informacje

prl,iińiir.

o

pisemnej.
D gorem nieważności. w formie

ustala, że w pizedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski,
i.i.Zuma*iujący
'
i wykonawcy
,u*iudo.i"ńu o.- infomacje, zwane dalej korespondencją, zamawiający

przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
kazda
l"ŹĆi Zamawiający lib Wykonurł"u'p.,"kazuje korespondeĘę drogą ęlekfuoniczną,
,"1t on nu ząa*i" a.ogiÓj ni"r*io"^i" potwierdza, tą samą drogą_faktjej otTzymania,
ł:Óil;r;;;";ą'ao,kontakto*aniu'"ię z wykonawcami jest Głó\,ny Inzynięr Polskiego Radia

i.ii.

Rzęsńw S.A. Jacek Kędzierski

-tel:
-e_mail:

017 87-50-510

iacek@rąliq.qęszgyłl

8,wymagania dotyczące wadium,
Zanarłlłjący rie izalełia udziału w postępowaniu od wniesienia wadium,

9,okres związania oferaą.
z
Okes związania ofefią wynosi 30 dni. Bieg okesu związania ofertą lozpoczyna slę \\raz
upĘwem terminu składania ofert,

Przygotowanie oferty, oświadczeń oraz dokumentów - wymogi formalne
zgodnie z niniejsą
10.1 oińa musi obejmować całośćprzedmiotu zamówienia i byó sporządzona
do
WZ,
nr
5
WZ i treściąokreśloną w Fomularzu oferty, stanowiącym zalącznik
iO} W}tonu*.u .u prawo złozyć tyko jedną ofeńę, Jeśliwykonawca złozy większą liczbę ofert
lrrt oi"rt}ru*i",ulą"" rozwiązańi aliemaiywne lub oferty wariantowe, spowoduje to
odrzuceniewszystkich ofert złożonych pflez Wykonawcę,
10.3 oferta orM wszelkie dokumenty wymagane w wz musą spełniac następującewymogi:
iÓ,i,r aotu-"n y stanowiące ofórtę, okeślonew pkt lI,lWZ lrówniężsporżądzane plzęz
Ń}Lnu*"ę na zZłącmnych' do WZ wzorach), musąbyć podpisane przez osoby uprawnione do
bądź umocowane
reprezentowania wykonawcywymienione we właściwymIejestrze lub ewidencji
przez teosoby do reprezentowa;ia Wykonawcy na podstawie odrębnegopełnomocnictwa;
r, w
i0.3.z os\łiud"""oiu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia26 lipca 2016
w postępowanru o
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądaćzamar,łialącyod_ wykonawcy
składane
Wykonawcy
ia(Dz. U. ;20il6 t. poz. 1126zś zmianami), dotyczące
Jd"i"l"ni"
"ńólłi"n
wynikające i rozporząlzenia, inne niż oświadczenia, Dalężyńoż,yć w
sf w oryginale;dokunenty
'kopii
poŚwiadczonej za żgodnośćz oryginałem przezosoby uprawnione do
m
"-łgi."ii
."pir"nto*uniu Ńykonawcy rłymienione wewłaściwymrejestrze lub ewidencji bądźumocowane
przez te osoby doreprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
iO.:.3 * pr"ypadtu, gdy Wykonawcę ręprezenfuję pełnomocnik do ofety musi byćzałączone
poświadcżonej notarialnie, okeślającejego zakres
pełnomocnictń, w oryginale albo kopii
-do
i"prezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym
i podpi.un" pr"", o.ob| uprurłrriorr"
rejestrze lubewidencji;
tÓ.:,ł orerta musi rye złożona W formie pisemnej pod rygorem nieważności;
10.3.5 oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia musi być złożone w formiepisemnej,
10,4 Wszystkie mięjsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisaneprzez osoby
uprawnione do repierentowania Wykonawcy wymienione we właściwymĄestrzelub ewidencji
bądź ,j-o"o*an" przez te osoby do reprezentowaniaWykonawcy na podstawie odrębnego
10.

pełnomocnictwa,

filąrunli zanó'9ienia

-
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wraz z ichtłumaczeniem na
10,5 Dokumenty spofządzone w języku obcym, musą być składane
język polski,
zastrzec
ib?''Wrt".u*"ą nie później niż terminie składania ofeń, ma plawo
w _ rozumieniu przępisów o
i.rior,rru"P.turrorv1j"" tajemnicę przedsiębiorstwa
konkurencji, W iakim przypadku jest zobowiązany wkazać, |żtzAstrzeźn|ę
w sposób
"'ń;;;ir"i;.""Ńej
ni"ń*:"'ri-"*rą i":emnicę pizedsiębiors lwa' o.rlz oz],Blzyćzastrzężone infomację
u
zlożone
,vrJniJ orr"Sują"i ńle ich uiujni"nia. Zaleca sięab) zaslTzeżone inlormacje , zostały
odaa.in"j *.*"it,rnej koperciez oznakowanlęm ,,Tajemnica przedsiębior.st,ła"
którym Wykonawca zasIrze.żę 1nf9rmacje stanowiące
prr}pudku,
koŃurencji naetapię
t.i"'nni".or,,"driĆbiorslwa \^ rolumieniu przepirórł o zualczaniu nieuczcirłej
jaśnienia
dokumentów
do urupelni.nia doku"ntó* albo wezwania dow1
.""l;;;fi
elementów
dotyczących
wyjaśnień
."r*".l" do rłyjaśnieniatreścioferty albo wezwaniado
"it"
postanowienia pkt 10,6 stosuje się odpowiednio,
-":ą"y"r, *pły* na wysokośćceny,

w
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ń

iÓ;

.

;;;;;.;iu

"r"ny

ofeńa oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w po§tępowaniu
w formie
ii.rŃyr.orrurr"u zobowiązany jest zIołć w terńinie wskazanym w pkt l2,1WZi
11.

określonej w warunkach zamówienial
nr sdo WZ,
ii.t.r or"rtę, nu r.to.ą składa się Formularz oferty, Zgodny w teściZ Zatącznikiem
gdy ofeĘ
przypadku,
notarialnie,w
w oryginale albo kopii poSwiadćzonej
-osobanieuja\łliona.
ii:i:;
we wlaścirłymlejęstrzę lub
ńb ,uią""or-," do niej dokuńenty podpisuje
]łspólnęj;
ao ."p."""ntówaniaWykoniwcy lub w przypadku składania oferty
3 do
"*ia"n"li
ir,i.S oS*iud"Ż"ni" o braku prŹesłanek do wykluczenia (zgodne \ł treściz.Załącznikiem Nr nię
WŹj, uttuurn" na dzięń skł;dania ofet, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca
podióga -yklucreniu z postępowania na podstawi€ art, 24 ust,_1_iarl 24 u§t, 5 Ustawy,
"W;Óp;il w§;i""io uUi"guniu się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku
J" ńtto"i.olu ({odne w treściz Załącinikiem Nr 3,do. WZ), aktlralnę na dzień
ubiegających
składania ofert, celemwstępnęgo potwieldzenia, że każdy Wykonawców
ań,
24
ust, 1 i afi,
nie poÓlega wykluczeniu z po§tępowania.napodstawie
.ię\łrpll"r"-"
z
ustawy w zatresie, w kórymkazdy z nich wykazuje.brak podstaw wykluczenia
i pn 1"J.o*ienie
z,i
zamówienie,
po.tępo*mu składalażdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
potwierdzenia braku pottstaw do wyklucu€nia z po§tępowania o udżielenie
ii-ZW
1 i w art, 24 ust, 5
""r.
zamówienia ńykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art, 24 ust,
ż|ożeni^w
p"p, wykoou.""a którego oferta została najrłTżej oceniona, zobowĘzanJ,będzie do
i"ńini" ,ny"nu"rooyi przez Zamawiającego, nie kłótsrym nż 5 dni (z zastrzeżeniem pkt
11.2.2 wZ),następujących dokumentówi
,"*iuś"l*"go rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
"Ói." jezeli odręb-ne pizepisy wymagają wpisu do rejestru_ 1Ń ewidencii, w celu
g".p"a-"|";,
iotwierdzenia braku podstaw wykluczęnia na podsta\łie ań, 24 ust, 5 pkt 1 Ustawy;
o
ii].z *l*.i.i" : d'ni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiającego informacji,
w którym
ta."i."*" * *, 86 ust, 5 Ustawy(Zamawiający zamieścipowyższą,infomację wo dniu,
przynależności
oświadczenia
składania ofert atbó ,rastępnego dnia roboczego)
.płyi"
jUÓ t.ut"""l"
o p.ryna"zności do tej sa-ej §up} kapitałowej, w tozarmieniu,ustawy z dnia 16 lutego
mowaw
iOOr ,. o oĆ*Ó"i" tonkurencji i konsuńnó\ł (tj.Dz, U. 2019369 ze ^nianafii), o której
ań. 24 ust, l pkt 2] Uslawy zgodnego w tresci z Załączniki€m Nr 4 doWZ,
jedna
W przypadku, w którym w postępowaniu o udzielenie zamó!łieniazostanie złożona tylko

Ó&;ińo,

;;.#"k

z

ń

i

ii,;.i

ofeia,"'a Wykonawóu ni"aop"łni obowiązku określonego powyżęj Zamawiający nle

będziedokonywał czynnościweŻwanie do uzupełnienia oświadczęniao przynależności albo braku
w
prrynaleznoŚci do tój samej grupy kapitałowej,bowięm brak takiego oświadczenianie może
idzie
tym
i"ń* prłp"Ot" nu*"tpot*"]anl" wpłynąe ni koŃurencję w postępowaniu, a co za
;i;ry*"ńj" dla Wykonawcy ujemnyih skutków prawnych, nie jest też w tymkontekście
Warunki zan^,/iefiia

-
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dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania,
więcej Wykonawców (w
ii.iŻń.*i"lą.Y,i"puszcza mołiwośćskładania oierty przezdwóch lub
oferta spełniać
*'.pOinej w rozumieniu art. 23 Ustaw})pod warunkiem, że taka
,"-""r,
"i.ńbędzie następujące wymagania:

ii.:j Wyi."."*"v
.;;;;;;;i; ijn

'wyJtępujący
.^i

wspólnie są zobowiązani do uśanowienja Pelnomocnikado
p".tĆri"*^ri i albo do leplezentowania ich w postępowaniui zawalcia

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,
ii.r.zbłnó-o"oi"t*o lub inny dokument (np, umowa konsorcjum, spółki cywilnej)z którego
*"rnitu ruki" oelnomocnictwo, powiruro być'zalączone do ofeny za\^jeraćw szczególności
o udzielenie zamówienia, itórego dotycz5 :usranowionego Pełnomocnika

i

;i;;i;,;;r';p;;.;ia

oraz zakresu jego umocowania.
w pkt l1,1,2
ii.r.: Ootu.łt oneślony w pkt 11,3.2 WZ musi być złoźonyw formie okeślonej
WŻ. Poapi.y na dokumenció muszą być złożonepżez _.osobyuprawnione do lęplezęntacji
Wykonawcy wmięnione we właściwymĄestrze lubewidencji,
Wykonawców wystęiujących wspólnie _ obowiązany, jest do wykazania
ti.Z.ą
t*tupoa"ta* do wykluczenia po.tępo*uniu o udzielenie _zamówienia,W rym przypadku
dokumenty wymienione w pkt 1I.2.1,| l.ż.2 WZ składająwszyscy Wykonawcy,
ii.r.śo"i"ń*q, okeślone w pkt 11.1.3 WZ muszą być złożonę plzęz każdęgoz Wykonawców
składaj ących ofertę wspólną,
p."yp*it, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówięnia,kopie
ptzez
aoi.r-"rrtO* Óoty"rą"y"il danego Wykonawcy §ą poświadczane za żgodrośćzoryginałem
wspólnie
t"go Wytonu*"i lut uśanowńnego Pełnorrlocniia doreprezentowania Wykonawców
tych
leprezentowania
do
uu'iegujący"ł, się o udzielenie zirnówieniaw postępowaniu albo
Ńyl"onu*cO* * postępowaniui zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,
koiespondencja prowadzona iędzle ptzez Zamawiającego wyŁączniez

rłay' z

,

ii.i.O'fi

rrlj.i Woaka

Pełnomocnikiem, którego adres naleĄ wpisać w Fonnularzu

ofeĘ,

l2. Miej§ce oraz termin śkladania i otwarcia ofert.
12.1. Oiertę lależry złożyćdo dnia 18.05.2020 roku do godz, 12:00 w seketariacie ,,Polskiego

Radia Rzeszów" S.A,, 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3,
I2.z,)fefty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie
terminu do wnięsienia odwołania,
12.3. Otwarcię ofert nastąpi w dniu 18,05.2020 roku, o godz, 12:40 w gabinecie Głównego
możę
Inzyniera ,,Polskiego Radia-Rzęszóf' S,A,,35-032 Rzeszów, ul, Zamkowa 3, Zamawiający
p.rlpio*uj"ie proJ"aurę otwarcia ofęrt przy wykolzystaniu narzędzi komunikacji elektroniczrrej,
iU.ł] Poa""* otwarcia'ofęrt zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców oraz informacje
dotyczące ceny ofety,

13. Opis sposobu obliczania ceny.

i:.r.'C"*

ofeńy powinna uwzględniaó wynagrodzenie urykonawcy oraz wszelkie ęwentualne

podatki i opłaty (tżW, ceńa brutto).
ir.Z. C""ą oórty nalęży obliazyć i podać w sposób przedstawiony
(załącznik nr 5 do WZ),
13,3. Cęna ofeńy musi być podana w złotych polskich.

w formularzu ofeńowym

14. opi§ kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i §po§obu oceny ofert.
iA.I. Zamawialący doiona oieny ofert}, oraz dokona rłybotu najkorzystniejszej ofeĄ według
następuj ących zasad:
14,2,-dpi; kryte ów, którymi Zarlawiający będzię się kięrował przy wyborze ofęrly, wraz z

Wafunki

zanówiehia

,
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:t[Ą

Dodaniem znaczenia rych kĄ teńó\^ i sposobu ocen1

i;;.Ż.ńńńterium'"ybo,

ofen

:

oie,1 najkorryslniejszej zamawiając1 prryjmuje

cenę,

l4,2.3.Waga kryterium ceny: l00%l

zamawlalącego,
!4,2.4.Cęia stanowi łączną oplatę ryczahową za usługę emisji _progratnu

w okresie 12 mięsięcy,
emitowanego z obiektu nadawczigo w ciasie trwania umowy, czyli
oceńona w skali 10o_puŃtowej według następującego wzoru:
7'i.i.s,raz1", ot"rt
"ostanię
W:100*(CN:CB)
edzie: W - wańość punklowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,
CN cena oferry najkorz) §tniej"/ej (najlŃszej),
CB - c€na ofęrty badanęj ,
otrzyma 100 punktów,
14.2.6. Zi najkorzystniej szą ofórtę zostanie uznana ofeńa, która
pr7ecinku,
ndzie: W - uartośćpuŃrowa obliczona do dwóch miej5c po
CN cena oleny najlorz) stniejszej (najlańszej),

cB - cena oferty badanej .
liczbę punktów,
14.3. Za najkorzystniejszą ofeńę, zastanie uznana oferta, która otrzyma największą
ziozona oferta, któIęj wybór prowadziłby do powstania obowiązku

7ą.ą.

:"ńi

zostanie

zgodnie z przepisami o podatku.od towarów i usług w zakesie
"ńu*iują""go
naĘcii towarów, zamawiający w.celu oceny takiej ofeńy
iotv"rą"yń wewnątrzwspóinotowego
;;ii""y Ó" przedstawioĘ w niej ieny iodatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wplacic zgodnie z obowiązującymi przepisami,
aukcji
l,,i,Śi. Zńi*a:ą"y nie'przewiaule wyboru ofęfiy najkorzystniejszej z zasto§owaniem

p"a*"*"g"

elektronicznej

.

po wyborze oferty w celu
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
za\łarcia umo!Ę u sprawie zamówienia.
najiorzystniejszej ofeĄ zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców,
O
tt,i.ry utllgai się Ó udŹielenie zamówienia. W zawiadomieniu adresowanym do rłykonawcy,
i miejscu
tiO."go or"iu zortułu uznana za najkorzystni eisżą, zamańający poinformuję o terminie

ii.r.

ńU"Ó

_

zawarcia umowy.
kótszym niz
15.2. ZarnawiaJący zawfze |J],I|owę z zastzeżęnięm art, 183 ustawy pzp w terminie nie
jeżeli
zawiadomienię
oa aniu p,"".ł-ia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
S
sposób,
j€
ż
eli
w
inny
przesłanę
zostało_
p.r".ł^" drogą elektronicmą, albo 1 0 dni
io
puŃcie l5,2,
"o.ńi"
ri.:.
Zamawia.lący mozeŻwrzeć umowę przed upływem teminu, o kJórym mowa w
jedna
lub jeżeli nie
ofelta
tylko
j"""ri * p*tęio**iu o udzielenie zambwienia Żostanie złożona
odrzucono żadnęj ofefiy oraz nie wykluczono żadnęgo Wykonawcy,
l5.4, Jeżeli oferta najkorzystniej sza będzie ofefią \łykona\łców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówieni i, zatnawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
15.5. Wykonawca, pfzed podpisaniem umowy, jęst zobowiązany ptzedłoĄć:
iŚ.i,r, b.yginuł iut koplę ioSwiaOczoną za zgodnośćz oryginałem przez wykonawcę lub jego

Ń

.,p"łno-o"rrlon"go pńdstawiciela pozwolenia(eń) radiowego(yĄ
radiowych
16.

*

na używanie uządzeń

słuibie iadiodyfuzyjnej, pizeznaczonych do prowadzenia przedmiotowej(ych) emisji;

Wzór urnowy - warunki na jakich zamawiający zawrze umowę z wykonawcą,

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniej szego postępowania o udzięlenie
zamówienia, będzie za*iórała wszysikie zapisy podane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik
ft'7 do wZ, znwzględnieniem treściofeńy.
7. Zamówienia uzupelniające.
ZafiawlaJący nle pf zewiduj e ofert uzupełniaj ących.

1

'yarunki
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18. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wąriantowych,
19, z^lą.żńkj do wz.
Z atącznik nr l : Opis przedmiotu 7amówienia,
Załacmik nr 2: Oświadczenie w zakesię art.22

!st. I pzp,

Załącznik nr 3: Oświadczenie w zakesie ar1. 24 ust,1 i art, 24 ust, 5 pzp,
ŻiĄcznik u 4: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowęj , o któIej mowa w art,
p"p, ulbo infor^ac;u o t!m, źe Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej,
r prt
Z
Załącznik nr 5 : Formularz ofeńowy.
Załącznik nr 6: Oświadczenia wykonawcy.
Załącznik 7: Umowa - wzór *raz z zńączlikam|.

iri
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ZAŁĄCZNIK NR

1

DO WZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kotl CPV: 64.22.82.00-2 Usługi transrnisji §ygnalu radiowego,
któIĘo nadawcą jęst
i.P."ńioń "u-Owienia jesiusługa emis5i piog,amu radiowego,
od i tipca 2020 r. do 30 czerwc, 2021 r, z obiektu nadawczęgo
Żń"*i":ą"y *
"t
"rie
na waruŃach okręślonychw
l puru-'"iri-i t""lr"icznymi Źawartymi w decyzji rezerwac1| otaz
" Podstawo*e parametry nadawcze przedstawia poniższa tabela,
wŹ.

RTcN

PrzemyśVTatarska Góra

22E46,04,
49N46,26"

Moc koftcesyifla
ERPn,". Ik||l

Sposób rlosyłu
sJ,gnału

Sieć dosyłowa Emitel, kodeki IP
nadawcy
rchansmisja ręzelwowa

§taraniem i na §wói ko§zt.

zamawiajacego zgodna z decyzjami KRRiT:
2.1.1,Modulacja FM steTeo z tonem pilotującym;
2,1.2.Dewiacja maksymalna wg zaleceń Prezęsa UKE,
i.i,Poa.tu*orły .vgnał sterujący nadajnik z systemu łączy dosyłowych Emitel, Nadajnikjest
W) posazony \Ą kodek lP sTL Zamawiającego
rodek na nadajniku uzrrpełnia koder RDS Zamawiającego RD 3200, Rezerwą dosyłowa na
nadajniku będzię /estaw skladajac1 5ię - Z anten) co najmniej

rl-Fr1.1" r,c""łó" p-c,"mów

wallnki zahówie"ia

Polskie Radio R eszóv SA

3 elementowej UKF

lii@st".eo
ip,""'"i"r"- ÓO"JÓpiimod

kablem z odbiomikiem radiowym Zamawiającego, Warunek
iAńi^nAa^ cńt7Phl 72m2Wiaiaceso. Konięczne

o paramełrach

ry,:Y::l,Tj

*i

sprzęt Wykonawcy, Wykonawca,":]rl:,:lł,
ll^:]:i
i ewentualne ógranic,an: p9",:]li.-::l_,1cllł.:,Y::
'Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące
.tino*irłi"-

821i-

il;;;;;tęk,;;iri*i"Ńt""",]lę
il;;;;i ;il;-r"
urykorzyst) uania częsrotliwośc

wprorładzenia-nowego uaruŃu
( na ręzerwę oddzielna linia enęrgetyczna
Z.5. Zuslta"l" naau;ńa w Przemyilu z rezerwowaniem

lub agregat ).

MHz Przemyśl , w systemie n + 1 poprzez dołączenie do
"uaajnika
i.r.i":ą""g" ,y.ń" *zerwowania właścicielaobiektu bąó przez własny system lezelwowania,
Rezeiwowanie z priorytetem dla Polskiego Radia Rzeszów S,A,
ERPnd,
i.i.Ż"g*"ń".,i-i" emisji nadajnika wykonawcy z maksymalną mocą promieniowania
ao|u.rironą - a""yr;i rezerl.lacyj.r"j popzez odpowiednie dopasowanie nadajnika do systemu

ił,§""!#o*-i"

102,0

antenowego,

prr"" -ykonawcę i zapewnienie zamawiającemu dostępu do systemu zdalnego
nadzoru nadajńków spełniającego co najmniej następujące waruŃi:

ijBo.iuj*i"

i?i.i"t"Ęl

,ry*".rritu u.oŹli*iu;ą"y stły dostęp

do danych zarejestrowanych w systemie

nadzoru nadajników;
2.6.2.Rejestracja co najmniej następujących parametów:
i.i.i.i.Ót...,iSe ,ygnału m;dula;yj;;g; kanałów lewego i prawego, każdego z osobna, na wejściu
i wyj ściunadajnika;
Z.S')i.iori,oń^oĆy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego, pJzy rejestrowaniu
przez system nadzoiu ,iuan .Ó"y o 3 dB i ż0 dB względem poziomu nominalnego;
i,6.2.3.obecnose sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika;
i.ł.łytonu*"u,upi-uje nie więĘ niZ dwie przerwy konserwacyjne na obiekcie nadawczym w
planie przerw,
ciągu ioku i z wyprzedzeniem poinformuje zamawiającego o rocmym
Ńytonu*#"upewni moŹliwośó dotonania okesowych pomiarów parametrów emisji , przez

i.§

ekipę

rł skazana i

zgloszoną przez lamawiającego,

Warunki zamówienia

-

Polskie Radia Rżeszójl
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ZAąCZNIK NR 2 Do lłZ

oznacżęnie wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
o udzielenię zamówienia na Usługę emisji programu radiowego
w postępowaniu
Składając ofertę'prie,
'Żamawiaiącego
obiektu nadawczego RTCN Przemyśl(102
nua.rnń"go
określone w ań,22 ust, 1 pkt, 1-2 ustawy z dnia 29
Ze spełniam

z

frmigania

lłH"),oS*iua""'u-,

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz,U,2019,1843),

badpń ośóby xpT|ażhimj do ĘPre?nlo§ahia WrkaĄav.r)

Waruńki

zanówieńia

-

Polskie Radio Rzeszóv

SA
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ZAŁĄCZNIK NR

3

DO WZ

dnia
oznaczenie wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
o udzielęnie zamówienia na Uslugę emisji programu radiowego
w postępowaniu
Składając ofertę'p.rez
'Żamawialącego
obiektu nadawczego RTCN Przemyśl(102
,ruau**"go
iiÓ,"S*i"a"r"-, żębrak jest poartu* ao wykiuczenia Wykonawcyz postępowania z powodu
z dnia 29 stycznia
ni".póniuniu pr".ri-ek, o ńórych mo*a w aTt. 24 ust, 1i art, 24 u§t, 5 ustawy
200ł r. Prawo zamówień publicznych (tj.DzU,2019,1843),

z

(padpis aśob,(osób) ,p@ażnionej do reprezeĄla$ania

Warunki

ząnói,ienia

Polskie Radio Rzeszów

sA
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ZAŁĄCZNIK NR

4

DO WZ

dnja

oznaczenie \łykonawcy:

OŚWIADCZENIE
o udzielęnie zamówienia na U§Iugę emi§ji programu radiowego
Składając ofertę w postępowaniu
'Żamawiającego
obiektu nadawczego RTCN Przemyśl(102

,r"au."ń"go

'pńz

z

MHz),oświadczam, żę:
o ochronie
nie należymy do grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 1 6lutego2007r,
i."J*Ó11<onr',rńentów (ekst jidnolity Dz.lJ. z ż0:r9.369 ze zmianami), z Wykonawcami,
którzy złozyli odrębne ofefiy w przedmiotowym postępowaniu,*

o ochronie
należTmydo tej samej grupy kapitałowej, w lozumieniu ustawy z dnia 16lulego2007T,
irc*"^"ito* (t"kst j"Onoiity l z.IJ. z 2019.369 zę zmianami), _z niżej wymienionymi
Wykonawcami, którzy złozyli odrębne ofety w przedmiotowym postępowaniu*:

t"*i.ńi
Lp,

xu"r"" (r",nu)

* nienotrzebne

i

"a.""

ri.d,iby

pod@

skreślić

hó.lPis afub, (óśób) updlażĄióhej do

Warunkiza ói,ienia

-

Polskie Radio Rzesżów
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO WZ

FORMULARZ OFERTOWY -,,żól
1.Dane dotycząc€ wykonawcy:
1.1.Nazwa ...,...,........,
1.2,Siedziba,.......,,....

elęktonicmej

1.3. Adres poczty

1.4.

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

stona intemetowa.....,........,,......,....,....

1.s.NT telefonu ...,.....
1.6.

Nr

1.7, Nr

REcoN
NIP

,...,...

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

2.Zallawiający:

Polskię Radio Rzeszów S.A.
35-032 Rz,esńw,ll]'. Zamkowa 3.

3,zobowiązania wykonawcyI
przetargu
J.i.Śtiuaują" or".tó * postęiowaniu o zamówienie publiczrc prowadzonym w. trybie
p.og.*,t.l Polskiigo Radia Rzeszów S,A, oferrrjemy wykonanie
oi"oliani"Żo""go nu uŚłogę
"-i.li
zalnowlenia
Ządanie
PrZemyśl

Nałqa obieklu

102

CzęśtoiwośćIMHZ]
Moc pfomienioi,a

d

10

[kW]

Cend ielto hiesięczhie Izł]

si.olka VAT Io/4
Cena brutto mieśięcz ie Jzł]
cena całkoloitą błutto Jzu')

ącznawąrtośćbfutto usługi w okresie

12 miesięcy tl,v|ą/xią ułńowy,

3.2.0świadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom:
3.3,ofeTtę składamy na .,.,...., kolęjno ponumerowanych stronach,
3.4.Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej intęgralną częśćsą:
3.4.1.Wykaz urządzeń tecirnicznych, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia:
3.4.1.1.Ńadajnik - typ, model, ploducent, rok produkcji, wykaz parametrów;
Waruhki

zanówiehia

,
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3.4.1.2.Procesor dźwięku - typ, model, producent, rok produkcji;
plodukcj i;
3.4,1.3.Pozostałe urządzęnia - typ, model, ploducęnt, rok
3.4.2.Cęftyfikaty i świadectwa homologacji urądzeń ladawc4 ch;'
3,4.3.0pis sposobu rezerwowania nadajnika;
nadzoru , ze szczególnym uwzględnieniem intefęjsu użytkovr'nika,
S.ł.ł,Opi,.yrt"-u
Opis
"aahego
b"ędzie mógł na bieżącó kontrolować pracę nadaj nika objętego ofeńą,
i* -ń"ri^*i*"e ńirczególnienie parametńw monitorowanych przez system, które są i§totne z
puŃtu widzenia ciąglości ijalości emisji.
5Ji.r.rynuao*" Ędrukiiądźzrzuty ekranowe raportów systęrnu zdalnego nadzoru nadajnika z
zarejestrowanymi stanami alatmowymi,

ińŹt{ii'rłńiri:ący

4'zastrzeżenie wykonawcy'
Niżej wymienione dokumenty, oznaczone numelami stron

""""""""""",

nle m(lgąbyć ogólnie

udostępnione:

5.Inne informacje wykonawcy,

podpisy asób upl.r,nionych do repfezenlowafiia \9ykonawq,

Warunki

żanówienia

-
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

ożnaczenie \łrykonawcy:

l.oświadczamy, że zapoz a]iśmysię z waruŃami zanóWienia i uznajemy się za związanych
okeślonymi W niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2,IJwdżalny się zażwiązanych niniejszą ofertą przez okes 30 dni, licząc od upływu tetminu
składania ofęń.
3.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w telminach okeślonych w załączniku nI
1 do warunłów zamówienia.
4.ośńadczamy, żę akceptujemy waruŃi zawarte w załączonym do warunków zamówienia wzorze
rrmo}\Y.

podpisy asób uprawtionrch do reyeżenlowania

Warul]ki zanó!r'ieńia

-
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'|ykanawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do lyz

UMOWA -yzd,,

o świadczenie uślugiemisji programu Polskiego Radia Rzeszów

s,A,

S,A, 35-032
W dniu .,...,,..,,.......,...,.. ....,,...,...,...,, w Rzeszowie pomiędzy:Polskim Radiem Rzeszów
przez
Rejonowy
sąd
nzeszo*, ul zarntowa 3 wpisanym do rejestn-r przidsiębiorców plowadzonym
pod numerem KRS
dla miasta Rzeszowa, XIl Wydział Gospódarcz! Klajowego Rejestru Sądowego
0000144370, zwanym dalej,,Nadawcą", Ieplezentowanym przez:

zrłanym dalej,,0peratorem", replezentowanyrn przrz:
7awafia umowa
w konsekwencji przeprowadzonęgo postępowania o udzielenie zamówienia została
następuj ącej treści:

§ 1. Oświadczenia Stron
wylionuje
działalnośćtelekomunikacyjną na podstavr'ie wpisu do rejestru
ze
oświadcza,
l.operatol
przĆdsiębiorców telekomunikacyj nych, prow adzolego przez Prczesa Urzędu Kornunikacj i
wpis ltT ....,....,..,...,,...,....,..l zgodnię z kopią zaświadczenia o wpisie, stanowiącą
blektroniczrrej

załącmik nr

-

3 do umowy,

ustawy z dnia
2.Nadawca oświadcza, żejestjednostką radiofonii publicmej działającą na podstawie
29 grudnia 1992l. o radińnii i telewizji (tj .Dz.lJ.20l9.36l Ze znianami) i posiada aktualną
de§zję w sprawie rezerwacji częstotliwości niezbędnej do rozpowszechniania programu Polskiego
Radia Rzeszów S.A. z obiektu wymienionego w załączniku nr 4 do umowy,
§ 2.

Przedmiot umowy

Przedmiotęm umowy jest świadczenie przez opęntora na rzecz Nadawcy usługi emisji
sygnałuradiowego, zwanego dalej Sygnałem, dostaxczonego pruez Nadawcę w celu
.Óipo.""""hoińiu progrńu PoLkiąo Radia Rzeszów S,A.z obiektu okeślonegow załącaniku m

7.

§ 3. zobowiązania operatora
przedmiotu
umowy
operatol zobowiązuje się do:
w wykonaniu
l.Cjodobowego emitowania Sygnń przez posiadaną radiofoniczną stację nadawczą na zasadach
okeślonych w załączniku nr 5 do umowy Regulamin współpracy technicmej;
Z.Przesizega:ia zisad wśpółplacy okeślonych w załączniku nr 5 do umowy Regulamin
współpracy techrricmej ;
3.Posiadania odpowiednich decyzji administacyjnych uprawniających do świadczenia usług
zgodnie z umową;
4.-Dokonywania ńzlicżeń za wykonane usługi będące przedmiotem umowy zgodnie z zasadami
okeślonymi w załączniku nr 6 , WaruŃi finansowe.

§ 4. Zobowiązania Nadawcy
W wykonaniu przedmiotu umowy Nadawca zobowiązuje się do:
|.Zapłaty m rŹęcz Operatora \łynaglodzenia z tytułu wykonania umowy według zasad określonych

w załącznikll nr

6

Warunki finansowe;

Warunki

zanówienia

-
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z.PrzesftzęEariazasad współpracy określonychw załącz,tiku rrr 5 do umowy - Regulamin
współpmcy technicznej ;
przez Operatora
3Ńie;będ;ej w§półpracy z Operatorem w sprawach związanych z uzyskaniem
świadczenia
do
ń;";;"y"ń p;"brzepisy ńIawa decyzji idministracyjnych uprawniających
u.ług zgodnie z
_.
wymienionej
4.Do-.yianiu na *łusny toszt Sygnału do radiofonicznej stacji nadawczej
w załączniklt 7.

umową:

§ 5.

odpowiedzialność

jo naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy
l,Opęratol est zobowiązany
w załączniku nr 6. Odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za
nu r'usaau"ń ok
"Slonyc'h
ie,
utracone korzyści, ctlyba że szkoda została wy tzĄdzona pzęz Opęratora umyśln
z przyczyn
2.Przerwa będąca skutkiem braku zasilania ęnergetycznego obiektu ladawczego
sieci
awarii
tk*ią"ych po"u syst"mem zasilania obiektu nadawczego. w szczególności
przejsiębiórcy energetycznęgo, nięjest przerw ą z plzyczynlężący_ch po stronie Operatora,
i,W p,"ypuatu ni"alotrzymaiia terminu rozpoczęcia emisji sygnałów radiowych, o którym mowa w
Ó1 lipca 2020 roku,-OpeTator zapłaci Nadawcy karę.umowną w wysokości
§ Z p'tu i u-o*y,
"ryli
SX opłuty -i".ię""ńej, o któĘ mowa w § 2 załącznika nr 6 do umowy -.Warunki finansowe,
powiększonej o nalezny podatek od towarów i usług, za k^żdy dzień opóźnlęnia,
j

zawieszenie świadczeniausług emi§ji sygnalu
przypadku
oPeratol może zawiesić świadczenie usług emisji sygnału na źecz Nadawcy w
okresy
miesięcme
dwa
niiuiszczenia przez Nadawcę należnościz tytułu umowy za co najmniej
rozliczeniowe. Zawieszenie świadczenia usług emisji Sygnału niejest ró\łTroznaczle z
przęz
wypowiedzeniem niniejszej umowy. Wznowienie świadczęnia usług nastąpi po zapłacię
Nldawcę całościzaległychnależności.O zawieszeniu świadczenia usług i ich wznowięniu Operator
zawiadamia Nadawcę pisemnie,
§ 6.

§ 7. czas obowiązywania umolrT
żaw
ańana czas ozna;;ony do 30 czerwca 2020 roku, Na podstawie niniejszej
l.Umowa zostaję
r,
umowy usługa emisji sygnału radiowego mają byó świadczona w okesie od 1 lipca 2020
do 30 czerwca 2021 r,

2,Umowa możę zosta ć rozwlązuta za porozumieniem Stron lub wy pońedziala przez każdą ze
stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
3.Umowa może Zostaó wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym:
programu
3.1.Prżez Operatora w razi; utaty przez Nadawcę uprawnień do rozpowszechniania
radiowego;
3.2.Przez operatora w razie zwłoki Nadawcy w zapłacie wynagrodzenia przysługującego
Operatoroń z tytułu umowy po beżskutecznym wyznaczeniu, poprzedzonym 7awieszenięm
świadczenia usługi, dodatkówigo 3O-dniowego terminu do zapłaty z ostrzeżenięfi, iżw rażle
bezskutecznego upĘwu Wyznaczonego te(ninu operatol Iożńąż€ umowę ze skutkiem
natychmiasto\łym.
3.3.Przez Nadawcę w razie uhaty pźez operatora uprawnień do prowadzenia działalności,
operator zobowiązany jest do powiadomiinia Nadawcy o utacie uprawnień w ciągu 7 dni od dnia
ich utaty.
4.W razię zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicmym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicmościach,
s.w przypadku, o którym mowa w puŃcie 4, wykonawca moźe żądać wyłącznie wynagrodzenia
Wafuhki

zanó\lienia

-

Polskie Radio Rzeszów

sA

18

żądaćwyłącznie wynagrodzenia
5.W ptzypadku, o którym mowa w punkcie 4, wykonawca może
nalemego l rytulu Ę konania częściumow1,
potwierdzeniem odbioru lub
i,,Wuoo*i"a).n;" tub odstąpienie od umo,łry następuje za pisemn5 m
listęm poleconym za 7rłrolnym poś\Ąiadczeniem odbioru,
§ 8. Poslanowienia końcowe

l,zmiala, rozwiązalie, wypowiedzenie lub odsĘpienie

od umowy wymagają folmy pisemnęj pod

rygorem niewaźności.
podstawie
i,Ńi" .ą -orli*" ,-iany postanowień zawańej unowy w stosuŃu do treścioferty, na
której dokonano wyboru rłrykonawcy,
3.Adresy stron do doręczen są następujące:
3.1.Dla opęratom:
i.i.ntuNuau*"y, rolskie Radio Rzesżów S.A. 35-032 Rzeszów, ul Zamkowa 3
Stion;"st obowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów do doręczeń,
i.i,ruzau
"" wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaźności,
Zawiadomienie
,
Kodeksu
ł.W.p."-""l,,i""*g-utowan|c-h ninie,jizą umową zastosowanię mają przępisy
, Ó"ia 29 Śtycznia ZOOi r. trawo zamówień publicznych i inne powszecbnie

"}*lii"go,
obowiązuj

*turły

ące przepisy prawa,

Śporów wynikających z umowy lub w związku.z nią, Strony zobowiązrrją_sĘ
polubowne rozstrzygnlęcle,
do przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji mających na celu ich
i.Ń"r"iti" .p".y, k Ore nie ŹostaĘ polubownń rozstrzygnięte w terminie 7 dni od zgłoszenia sporu

ŚŃ,"!iJrj"*.'*i"

drugiej Stronie, tędą ro zpatrywaie przez sądy powszechne w Rzeszowie,
iÓ'-J*" ,*'"ł" ,p"rządzona w dwóch jednobrzmiących eg,emplarzach, po jednym d|akżdej ze
stron.
8.Załączrriki do umowy stanowiąjej integralną całość,

Li§ta zaIączników do umowyi

Zalącznik nr 1: odpis z rejestlu przedsiębiorców opentora;
Z^|ączll.ik nr 2| odpis z lejestru plzędsiębiorców Nadawcy;
Załącznik nr 3: ZaŚwiadcŹenie o wpisie Opęratola do rejesiru przedsiębiorców

lelekomunikac)jnych z dnia . . . . . . . ;
Załącznik nr 4: Wykaz dęcyzji w przedmiocie rezerwacji częstotliwości wydanych la rzęcz
, , ,

, , , . .

, .

, , ,

, , .

, , , ,

, ,

Załącznik nr 5:
Załącznik nr 6:
Z^lącrnik nr 7

,.

NADAwCA

oPERAToR

warunki zanówienia

,
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Zalqcznik nł 5 - do umowy o ś,Oiądczenie usługi emisji programu

REGULAMIN

współpracy t€chnicznej
§ 1, Przedmiot regulaminu

wykonywania
Regulamin okleśla szczegółorie zasaĄ współplacy tecbnicmej w zakesie
plzedmiotu umowy,
§ 2. Definicje pojęć
llekroc w umowiejest mowa o:
1.Enrisji (emitowaniu) §ygnałów programów radiowych - należy przężto foz|Jrnlęa
prog.ńO*.uaiorvy"t, * sposób rozsiewczy naziemny poprzez radiofoniczne

ało*".rJ"rrniuni"
stacje nadawcze;

i.n'uaioro"i"r""j .tucji nadawczej lub §tacji nadawczej - należy pżez to

ro_zumieó zestaw
UKI;
w
z+lTi:
vządzeń przezliczot,ly do nadawania sygnałów radiofonicmych
i.Śi"a"i"i -*"v*l.iej mocy ERP (ERPs ) - należy pzezto rozumieć fakłczną wańość
kierunkowemu antęny
skutecznej mocy;rcmieniowanej ERP odpowiadającą średniemu zyskowi

(systemu anteno\łego);

programów radiowych
koderami

przez to Iozumieć sygnały foniczne
ĘgouIu"t -oańc}jnych - nalezy
p;
oraz sygnaĘ sterujące
1.yiił unatogo*y * pasmie I- i sygnał lłPx; sygnał AES/EBU
ibŚ, p.""rnui"one do wyemitowania przez radiofoniczne stacje nadawcze;

S.Sygnale MPX -

nal

rł}ińito*^iu p."",

roż]umieć zespolony sygnał st€reofonicmy przemaczony do
,adiofoniczną stację nad awczą, zgodtty z ńowiązującymi nomami;

eżJ przęzto

6.3ygnale RDŚ - nal ełry przezto rozvńieć sygnał Radio Data System, zgodny z obowiązującymi
normami;
7.Koderze RDs - nal eż.y pżezto lo^Y\ieć lrądzerlie ptzezlaczone do wytwarzania sygnału
RDS;
8Jao""ao""" dyou- iczrlym - nalęż,y przez to tozLfilleó luządzenię przeznaczonę do wytwoźęnia
stacji
sygnału MPx w sposob zapewniający optymalne wystelowanie nadajnika radiofonicznej
nadawczej;
przez
9.Przerw"ach konserwacyjnych i remontowych - la|ei,y przez to rozumieć uzgodnione
do
Sfuony zaplanowane przeiwy w emisji sygnałów programów radiorłych niezbędne
nadawczęj;
stacji
prr"p'.o*ia""niu prr"glądów, konserwacji lub remontów urządzeń Iadiofonicnej
iO.runtcie styru - nileżry przez to rozumteć miejsce w obiekcie nadawczym, gdzie sygnaĘ
modulacyjne przekazywane są z urządzeń Nadawcy do urządzeń operatora;
il,Prreńie w enris;i sygnaliw - nalezy przez to Tozumieć trwający jednorazowo ponad 1 minutę:
1l.l,Stan obniżenia Ó pónad 20 dB wzgiędem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacji
lub:

11.2.Stan emisji sygnałów fonicznych z poziomem poniżej -24dB.
§ 3.

Realizacja uslug

l.operator świadczy usługi będące przedmiotem umowy pźez radiofoniczne stacje nadawcze
wymienione w załączniku nr 7 Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych,
2.bperator zobowiązuje się wprowadzió sygnĄ RDS do sygnałów emitowanych przez
radiofoniczne stacje nadawcze.
3. Operator zapewnia Nadawcy, w kżdym z obiektó\, nadawcżych wymienionych
w Załączniku Ńr 7 - Wykaz radiofonicznych stacj i nadawczych, zasilanie oraz miejsce
do zainstalowania:

Warunki

zanćMienia
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a) kodeka IP do podstawowęgo dosyłu programu po

sieci Emitęl

b) kodęra RDS;
c) procesora dynamicznego;

antena Yagi 3 elęmentowa) z ptzełącznikiem rezerwy
"j'*"ąO"",,"i*..isy.lriyĆt
rły.i"nionycń urądzen na poziomie gwaiantowanym nie niZszym niż dla nadainika
nadawczych
ł.op"ruto, u^orti*iu Nadawcy dostęp do infońacji systemu nadzoru obiektow
w
radiofonicznej stacji nadawczej wymienionej w załącżnikunr 7 do umowy

Ź^ńi"

iodtiomit,

,

dotYczących
następującym zakesię:
wejściu
i.i.ÓiJ.ilÓSe ,yenułu modulacyjnego kanału lewego i prawego, kżdego z osobna, na
na
czas
nominalnego
nudulniku; ,pud& poriomu sygnału ponizej -24 dB względem_poziomu
dłuzszy niz 60 sekund rejestrowany jest w §ystemięjako stan alarmowy;
kanń lewegó i prawego, kżdego z osobna, na wyjściu
ł.ióń"noSe .ygnułu
^oautu"yjo"Óo
nominalnego na czas
nudujnlt u; ,pud.i po"iomu sygnału ponizej -24 dB względempożiomu
dluzizy niz60sekund rejestrowany jesl M slstemie jako stan ala*o*):, _..
przy
ł,r.lo'".- -*y *yjScńwej nada;nika poastawowego i rezerwowego_ (eżeli występuje)
norninalnego;
.ej".t.o*a,riu p,r"" .ystem nadzoru spadku mo"y o i dB i ż0 dB względem poziomrr
przez
system
ł"ł.ÓS""noSe ivgnuł,i RDS w sygnalÓ w.cz. na wyjściu nadajnika pźy lejęstrowaniu

nadzoru sygnału RDS;
4.5.Infońicja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik rezerwowy,
Ś,i.ioń""iJ" ,a".r"niach wymienionyctrw punkcie 4 rejestrowane w systemie nadzoru zawierają
datę i czas ich wystąpienia.
onłine
i,Óp".uto. ,up"*niu Nadawcy dostęp do informacji określonychw puŃcie 4 w trybie
Operatol
hasło
login,
strony,
.t.onę lot"rn"tową; sŹczegó}owe warunki dostępu adres

|opir",

przekaże Nadawcy pisemnie,
i.Żesta*ienie zbiorcze zdarzeń w emisji Sygnałów, skutkujących odliczeniami za dany okes
rozliczeniowy, operator przesyła Nadawcy w postaci załącznika do faktury, _
i.rJa" Si-r^".taze pisemnie osoby uprawnione do kontaktów z drugą Stroną w spmwach
"" realizacji umowy.
dotyczących

konserwacji i zmiany_ nastaw. urządzeń będących własnością
"apraw,
w § 3 , zainstalowanych w _ obiekcie nadawczym operatora,
Nadawcy określÓnych
wymienionych w Załączniku Nr 7 - na zasadach określonychponiżej ,
o' W ramach zobowlązania do dokonania napraw, konserwacji i Zmian nastaw vądzei, o
których mowa w ust. 1, operator żobowiązuje się do realizacji czynności dla
poszczególnych grup urządzeń:

6Jat* d"k"r.r

kadęry RDS:
wymienia bezpieczniki;
restartuje urądzenia;
zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą.

o

nrocesorv dvnamiczne:
wymienia bezpieczniki;
ręstartuję urządzenia;
zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą.
koderv/dekodery dosvłowę
wymienia bezpieczniki;
restańuje urządzenia.

W unkizanówiehia -
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o
o

urzadzenia rętansmisyinę
wymienia bezpiecmiki;
restartuje urządzenia;
kontroluje sprawnośćurządzeń;
koryguje ustawięnia ;
kontroluje połączenia,

uszkodzenia
przypadku wystąpięnia przęrwy w emisji Sygnału będącej wynikiem
urruir"ń Nudu'łi, óperatoi zobowiązuje sĘ do realizacji czynności, o której mowa
godzin od chwiii powziecia inlormacji o wysrąpieniu przerrłry, W
;;:;.;,';
pizypadku okres występowania przerwy. tn,ającej do, cztęrech godzin
po*yZ."y-"l;;";;"rJch
l"ą"ych po stronie Nadawc y , zaśprzeIwa twająęa
i.ukio*ńy j juto p ,ur*u prry
"
""yi,1".t juko p,"evu zptzyczln lężących po stronie
"Śt
gód"in t ukto*unu
p-"*yr"iił"."Ór,
opelatola.

W

§ 4.

Przerwy konserwacyjne i remontowe

w terminię do dnia
1.operator dostarczy plan przerw konserwacyjnych i remontowych na 2020.rok
:i-.l"ń"i" ZOZO -tr, Plany przerw konserwacyjnych i Temontowyó na rok następny Opelator
Oo.ń,iry ao aniu r S grudnia)020r. Operator zaplanuje nie więcej niż dwię przęrwy konserwacyjne
w ciągu roku dla pojedynczej stacji nadarłczej,

Wymagane wartości parametrów urządzeń oraz kontrola ich pracy
z waruŃami
l.Op".ojto, ,upe*rrl świadczenie usług emisji z parametrami technicznymi zgodnymi
okóślonymi w wymaganych dęcyzjach administraryjnych.
zawarte w
Z.Wartoj"i pa.ur*t Oi, .udiofoni""ny"h ,tacli nadawczych powinny spełniać wymagania
§ 5.

poniższej tabeli:

ików flldio

z motl

Toleruncja

lp. Pafamerr

P,om+

l0%

1.

Moc wyjściowa

2.

Znieksżałcenia tłumięniowe w zakesie 40 Hz

3-

Zniekśżałceniahamoniczne (do 7 kHz)

śl,0o/o

4.

]VArnń! nó7inm 7aLlóceń i szunu

<

5,
6.
,7.

14

kHz

<+1,5dB

'7

,5

kHz+

5Vo

3,5 k}fz+ 5Yo

Dewiac,a poclnoŚnej )/ KHz

dla l00 Hz

= 5

Spadek tłumienia przesłuchu międzykanał, dla f<l00 Hz i

>46dB

kHz

§5 kHz

6 dB/oct

3.Palamętry punktu styku:
3.1.Urządzenia Nadawcy impedancja wyjściowa sygnałów:
3,1.1.Audio (L/P):40 o (wyjściesymetryczne);
3.1.2.MPX: 50O (rłyjścieniesymeĘczne).
3.2.Urządzenia Operatora - impedancja wej ściowa sygnałów:
Warmki zamówienió

-60 dB

wg zaleccń PlezesaUKE

MŃsymalna moc sygnału MPX
Dewiacj a podnośnej 19 kHz

8. ITlumienie przesfuchu międzykanalouego

9.

-

-
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3.2.1,Audio (L/P): 600 o (Wejście symetrycznę);
3.2.2.MPX: powyżej 2 kQ (wejście niesymetrycznę),
3.3.Nominalny poziom sygnałów:
3.3.1.Audio (i/i, f= 1 kHz): +6 dBm (1,55 vrms/600 Q);
3.3.2.MPX: 4,36 Vpp;
j.i.j.Ć"r.*"n"- Ó'OBFS (1l0 O, AES 3- 199 2, rozdzielczośćl6-24 bity, próbkowanie 32-48 kHz);
t ti,O* informacyjnych, 1 bit stopu, bez bitu paźystości
;'i:"ńil;;ilr;rń"it""ng"r"":i
(8-1-N ). q600 bit/s,
parametrach jak w punkcie 3,3 w
4_obelator zobowiązuie się do sterowania nadajnika sygnałami o
na jego wyjściu od wszystkich składowych
""ę,totliwości
wvnosiła + 75 kHz.
usługi emisji _z
Ń'"iii;il a*"ii""' będzie sygnał modulacyjny
'ÓSi, umożliwiający świadczenie Prezesa Urzędu
zgodrtle, ze . stanowiskiem
rOwną :
"yglułu
il"-irii"":1 ElektTÓn]cznej dotyczące wprowad"Óiu no*"go warunku wykorzystywania
częstotliwości.
umożliwiające
oneratoT zainstaluie na swói kosżt w obiektach nadawczych procesory dźwięku
zgodlej ze
wańości
i,ł"""i, i-.*".',1"'.. ogńi""*i" poziomu mocy sygnału. MPX dowplowadzenia
nowego
prczesa Uizędu Komrrnikacji Elektr;nicznej dotyczące

;#tfiil,;;;;ńńiń.*iu.ju

liiX

ilililńń

.ńo*i.tl"rn

waruŃu wykorzystywania częstotliwości.

emisji,
poziomów składowych sygnałów Mpx i RDs.następuje przed rozpoczęciem
po zakończeniu innych prac w ramach przenry konser-wacyjnej,.
pomialowę o
l"r. pńiał"ń"go wypoziomowania tolu nadawczego, Nadawca wysyła sygnĄ
sygna]ó\Ą
Ó Ogm, W pr4padlu braku możliuościdostarczenia
c^stotli\łościlOO0
(Jpęra(ora,
prle7
rłprorładzanę
pomiarouych przez Nadarłcę_ sygnaĘ pomiarowe będą
?.W celu kontroli parameLróW uladzeń:
z Operatolęm;
l.r.NuOavl* *y.Yła pomiarowe sygnały radiowe w czasie uzgodnionym
7,2.0perator dokonuje pomiaró* i rejestruje ich wyniki,
i.P.i-"tr! pr""a"t"*ione w tabeli i po*inny byĆ mierzone podczas przerw konserwacyjnych,
w szczególności
Ó.ŃuJurł"ł-u p**o do kontroli palńetrów teĆhdc,nych emitowanego sygnału,
i
upo*Jni*i pri"a.tu*iciele Nadawcy mają prawo uczestniczyć przy yk:,yTń:TT,::::
oklesowę pomlary na
zipoznawać Śię z ich-ynikami, jak równieź mają prawo przeprowadzać
[r'.ni" oUi"t ,u'ru pornócą *łasnych przyrządów pomiarowych, po uprzednim uzgodnieniu
procedury pomiarowej z Operatolem.
operator podejmuje
iÓ,v,' piłp"or. *vrioczenia wartości parametru poza okeśloną tolerancję,
z
ni"r*io"rni" O"ia*la mające na celu przywrócenie waności parametru do zgodności

s,ustawięl

e

i§

dz

wymaganiami.

NADAwcA
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|]/arunki zamówie
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Załqcznik nr 6 - do umowy o świadczenie
usługi emisji programu

WARUNKI FINANSOWE
programu radiowego
§ 1. Czas wykonywania u§lug emisji sygnałów
l.Do czasu frkonani aptzezóperalorattaizscz Nadawcy usług emisji Sygnału zalicza się:
1.1.Rzęczywisty czas emisji Sygnału;
i.i,Sln ńi.ji ,yg*łów finióilych z poziomem poniżej -24 dB, trwająay jednorazowo dojednej
minuty;
l.3.Przerwy w emisj i S ygnał! z plzycżyll lężących po stronię Nadawcy lub z powodu
niedostarczenia S; glaIu przez Nadawcę,
się:
2.Do czasu wykonani aptzez Opefutora na lzecz Nadawcy usług emisji Sygnału nie zalicza
2.1,Pźęrw w emisji Sygnału powstĄch z p lżyczyn leący ch po stTonie operatora;
i.i.Śiaou otniz*iu o p-onaa ŹO dn wzgtędóm poziomu nominalnego mocy plomieniowanej stacji
nadawczej, hwającego jędnorazowo powyzej 1 minuty;
2.3.Przerw kon§erwacyj nych i remontowych;
2.4.Przelw powstĄch z przł czyn nięza]'eżnych od opęratora i Nadawcy,
§ 2.

wysokośćoplat

|,Za wykonwie ptzezoperatóra usługi będącej przedmiotęm umowy Nadawca zobowiązuje się

płació Óperatorowi zrycŻałtowaną opłatę miesięczną określoną w tabeli poniżej:

Nazwa obiektu

czestotliwość Moc ERPI*. [kW]. opłata mie§ięczna [zł] -

2,opłata wymieniona w puŃcie

1

C

jest powiększana o należny podatek od towarów i usług,

§ 3. Odliczenia i odsetki
przęrw
w
świadczeniuprzez Opęratora usług emisji Sygnału okeślonych w §
l.W razie zaistnienia
l pktz.I, 2.2 niniejszego załącznika opłata oheślonaw § 2 zostaje pomniejszona o wartość
obliczoną ze wzoru:

Dl=c*P1/21915
gdzi,e:

c - opłata określona w § 2 dla stacji, w której nastąpiło zdaźenie;
Dl - kwota pomnieiszenia [zł];
Pl - Iiczba minut prżerw okęślonych w § 1 pkt 2.1, 2.2 ńnięlsze1o załącznika w miesiącu
rozliczeniowym.

2.W razie zai§tnienia przęrw w świadczeniuprzez opelatom usług emisji Sygnału określonych w §
I pkt2,3, z.4 niniejszego załącznika opłata okeślona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość
obliczoną ze wżolu:

Warunki
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D2=c*P2l43a3o
gdzie:
Ć - opłata określona w § 2 dla stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D2 - k\Ąota ponniejszęnia Izl]i
pkt2.3, 2,4 niniejszego załącznika w miesiącu
- |i""aii"i""tprurw okleŚlonych w 5 1

ii

rozliczeniowym,

po stronie
3.W DrzvDadku placy stacii z obniżoną mocą promieniowania, z przyczyn leZących
obliczoną ze wzoru:
Óperatoia, opIata ot<.eślona w § 2 zostaje pomniejszona o wafiość

D3=c-(l-!

|-enr l enr.^)

* P3 i 43830

gdzie:
Ć - opłata okeślona w § 2 dla stacji, w której nastąpiło zdalzenie;
D3 - kwota pomniej szenia [zł] ;
Pi - ii""tu,irin* pl"y stacji Ź obnizoną mocą promieniowania w miesiącu rozliczeniowym;
ERP - wanośćobniżonej mocy promieniowanej:
Wykaz
ERP.ł* - wartośćmaksymalnej mocy promienńwanej okeślonej w załączniku nr
Iadiofonicmych stacji nadawczych,

7

opłata
4.W pzypadku braku emisj i sygnału RDS, z przyczyllezących po stronie opelatora,
okreŚlona w § 2 zostaj€ pomnięjszona o wartośćobliczoną ze wzoru:

D4=c*0,2*P4l43830
gdzie:
Ć - opłata okeślona w § 2 dla stacji, w któIej nastąpiło zdarzenie;
D4 - kwota żrnniejszenia [zł];
Pł - liczba minut pracy stacji nadawczej przy braku emisji sygnału RDS z przyczyn leżących po
stronie operatora,
po stonię
5.W przypadku pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym, z przyczyn leżących
obliczoną
waltość
Óp".ito.u, opłutu ot."ślona w § 2 niniej szeg o zńącznika zostale pomniej szona o
ze w7:§l\l|

D5=c*0,2*P5/43830
gdzie:
Ć - opłata okeślona w §2 dla stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D5 - kwota pomniejszenia [zł];
,rudu*""ej - trybie jednokanałowym, z przyczyn leżących po stonie
tS - liczba minut piacy
"tui;i
Opelatora, W miesiącu rozliczeniowym,
OpeBtora,
6.Łączna wysokośćodliczonej kwoty oraz wszelkich inrrych roszczeń Nadawcy wobec
w
każdym
być
nie
r'l'oże
WższĄ
zwiąanych z przerwami okeilonymi w § 1 pkt 2 załącznika
miesięcznej.
oplaty
miesiącu od zryczahowanej
7.W przypadku opóznienia w płatnościz tytułu umowy Nadawca zobowiązuje się zapłacić
Operatoiówi, najego Ządanie, odsetki ustaw owe za opó^ięnie za kazdy dzień opóźnienia,
§ 4. sposób platności
piacić
Ópłaty miesięcme z dołu w terminie 21 dni od dnia wystawienia
l.Nadawca zobowiązuje się
pod
faktury przez Operitora, prŻile*em na.uchunęk baŃowy Opęratora wskazany w fakturze
Warunki

zanówieńia

-
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przed upływem terminu
warunkiem, żę faktua zostanie dolęczona Nadawcy nie później niż 7 dni
póznięi niż 7 dni
w ratnrze. lózeli tattura ,ośtaniJdo,ę""onu Nadawcy
do zap1aty
l,.r"d uołvwern teńinu plarności wskazanego w lakturze. Nadauca zobowi*any będzie
rachunkLl
I i...i'"i'. l a"i oa aaty doręczenia lakrury, Dniem żaplaty będzie dzień uznania
baŃowego operatora.
813-00-1'4,447,
iŃJu*iu ńlua"ru, żę jest płatnikięm podatku od towalów i usług i posiada.NlP
podatku ocl towalów i uslug i posiada NIP
oświadcza, ze jest

;łffi;il;ń;E;
i.Óperato.

iłatnitiem

NADAwCA

oPERĄTOR

Przemysław
Warunki zahó\aienia -

zątącznik nr

7

-

WYKAZ PARAMETRÓW

(]o

u lowy

o

śl)iadczeie usługi euisji progląmu

STAC NADAWCZEJ
RTcN

PrzemyśVTatarska Góra
Przemyśl

Moc koncesJ)jrrar
ERPt*". IkW]

Sposób tlosyłu

sygnała

||arunki ,amówienia

Sieć dosyłowa Emitęl, kodęki IP
nadawcy
retransmisja rezeTwowa

,
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