,,Polskie Radio Rzeszów" S.A,
ul. Zamkowa 3
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813-00-14-44'7
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tel:

+48 017 87 50 500

e-mail: seketariat@tadio.rzeszow.pl
strona intemętowa: Www,radio.rzeszow,pl

SPECYFIKACJA IsToTNYcH WARUNKÓW ZAMÓwrBnrł
na usługę emisji programu

,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A.

Podstawa plawna: u§tawa z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamówień publicznych,
zwana dalej pzp lub ustawą(tj.Dz.U,2019,1843)
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonejest W
przetargu nieograniczonego na podstawie alt, 39 ustawy pzp.

tybie

szacuŃowa wartośćżamówienia nie przekracz8 kwoty, o któręj mowa w ań. l1 ust.8 pzp.

termin skladania ofeń:18.05.2020 r. godz. 12:00
termin otwarcia ofeń!18.05.2020 r. Eodz. 12|25
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Nazwa oraz adr€§ Zamawiającego.
Polskię Radio Rzęszów SA z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Zamkowej 3.
Konto bankowę; 29 1240 2614 1I1I 0000 3959 0325
NIP:8]3-00-14-447
REGON:690271718
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestu
Sadowego z dnia 19.12.200ż r. Polskie Radio Rzeszów S.A. zośtało\łpisane do Krajowego
Ręjestru sadowęgo - Rejestru Przedsiębiorców pod numeręm KRS: 0000144370.
Adres do korespondencji: Polskie Radio Rzeszów S.A.
ul. Zamkowa 3
1.

35-032 Rzesńw
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:

j

acek@radio.rzeszow.pl

Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie plowadzone jest w trybię przętargu nięograniczonęgo o wartości nieprzekaczającej
2.

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ań.11 ust,spzp,
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotęm zamówięnia jest usługa emisji programu radiowego, któIego nadawcą jest
Zanawlający, z obiektu nadawczego:
RTON Bieszczady, Góra Jawor (99,2 MHz)
Szczegółowy opis przędmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Termin wykonania zamówienia.
Usługa powirrrra być wykonywana w okresie l2 mięsięcy, od l lipca 2020 r. do 30 częrwaa202l
4.

r.

5. Opis warunków udzialu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonr{ania oceny §pelniania

Ęch warunków,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy, którzy:
s.l.spęłniają waxunki zawafte \ł alt, 22 ust. 1 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1i 5 pzp.
S.2,Posiadają status przedsiębiolcy telekomunikacyjnęgo, potwierdzony wpisęm do ręjęstru
przędsiębio$tw telekomunikacyjnych.
5.3, Ocena spęłniania po\łyższychwarunków będzie dokonana na podstawie i oświadczeń, o
których mowa w puŃcie 6 SIWZ.
5.4 Zgodnle ż ań.24aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, któIego ofeńa została ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu,

dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunków udzialu w po§tępowaniu.
6.I.Zanauliający żąd,a złoźenianastępujących oświadczeń lub dokumentów|
6.1.1.Aktualnego odpisu z właściwegorejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalnościgospodalczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejęstru lub
zgłoszenia do ewidencji działalnościgospodarczej, wystawionego nie wcześniejniż 6 miesięcy

6. Wykaz oświadczeń |ub

przed upĘwem terminu skladania ofen;

6.1.2.Aktualnego zaśńadcżęniao wpisie do Ęestru przedsiębiorstw telekomluikacyjnych,
wystawionego nię wcześniejniż 6 mięsięcy pżed upływem terminu składania ofert;
6.1.3 Aktualnego żaświadczeniawłaściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
\łykonawca lie zalega z ofacaniem podatków, lub zaświadczenia, że nzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaleglych płatnościlub wstzymanie w
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całościwykonania decyzji Właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tęminu §kładania ofęrt;

6.1.4 aktualnego zaświadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecaych
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacarliem składek na ubezpieczenia zdrowotnę i
społeczne, lub potwierdzenia, że u4yskŃ przewidziane prawem zwolnienie, odroczęnie lub

rozłoźeniena raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwęgo
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofęrt
6.1.5. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie ań22 ust. 1 ustawy, wędług wzonr stanowiącego załącznik rrr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art, 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pzp, wg.
wzonr stanowiącego nłącmik nr 3 do SIWZ,
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowejzamawiającego informacji, o której
mowa w alt, 86 ust. 5 pzp(Zamawiający zamieści powyźszą infomację w dniu, w którym upływa
termin składania ofelt albo następnego dnia roboczego) oświadczenia o przynależnościalbo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej,w rozumieniu ustawy Z dnia 16 lutego 2007 r, o
ockonie konłurencji i konsumentów (tekstjednolity Dz.U.2019.369 ze mianami), o której mowaw
art.24 |st.I pkt 23 Usta\ły - Zgodnego w treści z Załącznikięm Nr 4 do SIWZ.
W prrypadku, w którym w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego zostanie ńożona
tylko jedna oferta, a Wykonawca niedopełni obowiązku określonego powyżej - Zamawiający nie
będziedokonywał czynności wezwanie do uzupełnienia oświadczeniao przynależności albo braku
pżynależnoścido tej samej grupy kapitałowęj,bowięm brak takiego oświadczenianie może w
takim przypadku nawetpotencjalnie wpĘnąć na koŃurencję w postępowaniu, a co za tym idzie
niewywołuje dla Wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tymkontekście
dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania oraz listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o któIej mowa,w alt. 24 ust, 1 pkt 23 pzp, albo infomację o tym, źe
Wykonawca nie nalezy do glupy kapitałowej wg. uałącżnika nr 4 do SIWZ;
6.1.5.1.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielęnię zamówięnia,
Zafiawiający uzna, źe spełniają oni warunki udżiału w postępowaniu wymienione \ł ań. 22 ust,
l,pzp, jeżeli spełniają je łącznie. Dotyczy to również spełniania waIuŃu, o którym mowa w
punkcie 5.2. SIWZ, potwierdzanym dokumentem, o którym mowa w puŃcie 6,1,2, SIWZ. W
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzięlęnię zamówięnia,
6.1.5,2.od Wykonawców, którzy dla spełnienia waruŃu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
2ustawy będą korąystali z udostępnionego plzez jnne podmioty potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający żąda złożenlapisemnego Zobowiązania tych
podmiotów,
6.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
udzielenie zamówienia,
Wykonawcyzobowiąani są wskazać pełnomocnika, stosownię do postanowień aft. 23 ,Jś.2
ustawy, a ponadto kżdy z nich powinien załączyć oświadczeniai dokumenty lłymienione w
punktach 6.1,1 - 6.1.sSIWZ.
6.3.Do dokumentów, składanych przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub mięjsce
zamięszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskięj mają zastosowanie przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 20l6r. (Dz. IJ. 2016 poz. 1 126ze zmianami) \ł
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ząAać zamawiający od wykonawcy,w postępowaniu o
udzięlenie zamówienia.
6.4.Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczorcj za zgoólość z
oryginałem przez Wykonawcę.
6.5.Dokumenty spożądzone w języku obcym muszą być złożone*raz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym pżez wykonawcę.
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sposobie porozumiewania się zamawiającego z \łTkonawcami oraz
pźekazr{ania oświadcżeńlub dokumentów oraz w§kazanie o§oby uprawnionej do
7.Informacje

o

kontaktowania §ię z wykonawcami.
7.1. Ofertę rłraz ze wszystkimi załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami składa się, pod
rygorem nierłażności.w lormie pisemnej.
l.z.Zrnawiający ustala, żę W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, zwane dalej korespondencją, zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną,
7.2.|. Jeżeli Zamałłiający lub Wykonawca przekaztlje korespondencję lub drogą elektroniczną,
każda ze stronna żĄdanie drugiej niezwłocznie potwieldza, tą samą drogą, fakt jej otrzymania.
7.2.0sobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Główny Inzynier Polskiego Radia
Rzeszorł S.A. -Jacek Kedzierski
-tel:

-e-mail:

017 87-50_510
iacekf4radio,rzeszow,pl

8,wymaganią dotyczące uadium.
Zamawiający nie lzależnia udziału w postępowaniu od wniesienia wadium.
9.Okres związania ofertą.
Okes związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg okresu zrłiązania ofeńą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
10. Przygotowanie oferty, oświadczeń oraz dokumentów

-wymogi formalne
l0,1 oferta musi obejmować całośćprzedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejsą
SIWZ i tręściąokreśloną w Formulaźu oferty, stanowiącym zalącznik nr Sdo SIWZ.
l0.2 Wykonawca ma vawo ńoźryó tylko:edną ofęńę. ]eśliwykonawcą Złozy większą liczbę ofert
lub ofertyzawierające rczwiązarria altęmatywne lub oleńy wa antowe, spowoduję to
odrzuceniewszystkich of eń ńożony ch pvez Wykonawcę.
10,3 oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w SIWZ muszą spełniać następującewymogi:
10.3.1 dokumenty stanowiące ofeltę, określone w pkt 11.1 SIWZ (równieżsporządzanę ptżęz
Wykonawcę na załączonych do SIWZ wzorach), musząbyć podpisanę przez osoby uprawnionę do
reprezentowania Wykonawcywymienione we włŃciwym rejestrzę lub ewidencji bądźumocowane

przez teosoby do rępręzęntowania Wykonawcy na podstawie odrębnegopełnomocnictwa;
10,3,2 oświadczenia, o których mowa W Iozporządzeniu Ministm Rozwoju z dniź6 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może iĄaćzamawlający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenię zamówienia(Dz. U. z ż016 t. poż. l126zE z]niu\ami), dotyczące Wykonawcy składane
są w oryginale;dokumenty wynikające z rozporządzenia, inne niż ośWiadcżenia,należy^ożyćw
oryginale lub kopii poświadczonęj za zgodność oryginałem przezosoby uprawnione do
replezentowania Wykonawcy wymięnione wewłaściwymrejestrze lub ewidencji bądźumocowane
przęż tę osoby doreprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
10.3.3 w przypadku, gdy Wykonawcę reprezenĘe pełnomocnik do oferly musi byćżałączone
pełnomocnictwo, w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie, okeślającejego zakres
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezento\łania Wykonawcy wymienione we właściwym
rejestrze lubewidencji;
10.3.4 ofeńa musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
10.3.5 oświadczęDie o braku przesłanek do wykluczenia musi być złożone w formiepisemnej,
10.4 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zniany powinny byó podpisaneprzez osoby
upnwnione do repręzęntowania Wykonawcy wymięnione we właściwymĘestrzelub ewidencji
bądź umocowanę przez te osoby do feprezentowaniawykona\łcy na podstawie odrębnego
pełnomocnictwa,

z
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10.5 Dokumęnty sporądzonę w języku obcym, muszą być składane wraz z ichtlumaczęniem na
język polski,
10.6 Wykonawca, nie później niż
terminie składania ofeń, ma plawo żastrzec

w

infomacjestanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów

o

zwalczaniunieuczciwei konkurencii, W takim przypadku iest zobowiązany wkaza{ iizastrzężolę
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Oraz oznaczyćzastzeżone informacje w sposób
wyraznie okeślający wolę ich utajnienia, Zalęca sięŃy zastzężonę informacje zostały złoźonew
oddzielnej wewnętrznej koperciez oznakowaniem,,Tajemnica przeds iębiorstwa" .
przypadku,
10.7
którym Wykonawca zastrzężę informacje stanowiące
tajemnicęprzedsiębiolstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej koŃurencji naetapie
realizowania wezwania do uzupełnienia dokumentów albo wezwania dowyjaśnienia dokumęntów
albo wezwania do wyjaśnienia teściofelty albo wezwaniado \łyjaśnieńdotyczących elementów
ofeTty mających wpływ na wysokośćceny, postanowienia pkt 10,6 stosuje się odpowiednio.

W

w

ofeńa oraz dokumenł i oświadczenia wymagane w postępowaniu
1l.lwykonawca zobowiązany jest złolryć w terminie w§kazanym w pkt 12.1 slwzi w formie
11.

określonej w śp€cyfikacji:
11.1.1 ofertę, na któIą składa się Formularz ofelty, zgodny w teści z Załącznikiem nr Sdo SIWZ,
11.1,2 pełnomocnictwo, w oryginale albo kopii poś\łiadczonęjnotarialnie,w przypadku, gdy ofeltę
lub załączone do niej dokumenty podpisuje osobanieujawniona we właściwymrejestrze lub
ewidencji do reprezentowaniawykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej;
11.1.3 oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia (zgodne w treściz ZaIącznikiern Nr 3 do
SIWZ), aktualne na dzień składania ofet, celemwstępnego potwieldzenia, żę Wykonawca nię
podlęga wykluczeniuz postępowania na podstawie ań. 24 ust. 1 i alt, 24 ust. 5 Ustawy.
W przypadku Wspólnęgo ubiegania się o zamówienię prZęZ WykonawcóW,oświadczenie o braku
przesłanek do wykluczenia (zgodne w treściz Załącznikiem Nr 3 do SIWZ), aktualne na dzień
składania ofeń, celemwstępnego potwieldzenia, że każdy
Wykonawców ubiegających
sięwspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania napodstawie art. 24 ust. 1 i ań,
24 ust. 5 pkt l Ustawy w zakesie, w którymkudy z nich wykazrrje brak podstaw wykluczenia z
postępowania składakżdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

z

11.2.W celu potwierdzenia braku podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

o

udzieleniezamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w ań. 24 ust. li w ań.
24 ust. 5 pzp, wykonawca którego oferta zo§tała najwyżejoceniona, zobowiązany będzie do
zlożenia w terminie łTznagzonym prżezzamawiającego, nie krótśzym nź 5 dni,na§tępujących
dokumentów:
11.2.1 odpisu z właściwegorejestru lub ż centrąlnej ewidencji i informacjio działalności
gospodarczęj, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu dorejestru lub ewidencji, w celu
potwierdz€nia braku podstaw wykluczenia napodstawie alt, 24 ust, 5 pkt 1 Ustawy;
11.2.2 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowejzamawiającego informacji, o
któIej mowa w art. 86 ust, 5 Usta\ły(Zamawiający zamieścipovyż§zą infoTmację w dniu, w którym
upływatermin składania ofęrt albo następnego dnia roboczego) oświadczeniao przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,w lozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r, o ochonie konkurencji i konsumentów (tj,Dz, U.2019.369 ze zmiartami), o któIej mowaw
art- 24ust. 1pkt23 Ustawy zgodnego w teścizzalącznikiem Nr,l doSIWZ.
W przypadku, w którym w po§tępowaniu o udzielenie zamówieniapubliczrego zostanie ńożona
tylko jedna ofelta, a Wykonawca niedopełni obowiązku określonego powyżęj Zamawiający nie
będziedokonywał czynrrości wezwanie do uzupełnienia oświadczeniao przynależności albo braku
przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej,bowiem brak takiego oświadczenia nie może w
takim przypadku nawetpotencjalnie wpĘnąć na konkurencję w postępowaniu, a co za tym idzle
niewywołuje dla Wykonawcy ujęmnych skutków prawnych, nie jest też w tymkontekście
Speq)Jikacją blolnych \|a/unków zanówienia
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dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.
11.3 Zamawiającydopuszcza możliwośćskłńania oferty przezdwóch lub więcej Wykonawców (w
ramach oferty wspólnej w rozumięniu ań. 23 Usta\ły)pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:

11.3.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnikado
reprezentowania ich w postępowaniu albo do repręzentowania ich \ł postępowanjui zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
11.3.2.Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywiln€j)ż którcgo
wynika takie pełnomocnictwo, powinno być załączone do ofeńy zawieraćw szczególności
wskazanie:postępowania o udzielenie zamówienia publicznógo, którego dotyczy;ustanowionego
Pelnomocnika oraz zaktesu jego umocowania.
11.3.3 Dokumęnt okleślonyw pkt l 1.3,2 SIWZ musi być złoźonyw formie okeślonejw pkt 11.1.2
SIWZ, Podpisy na dokumencie musą być żłożoneplzez osobyuprawnione do reprezentacji
Wykonawcy wymienione we właściwymĄestrze lubewidencji,
11.3.4 Każdy
Wykonawców występujących wspólnie obowiąZany jest do wykazania
bTakupodstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówięnia publicznego.W tym
przypadku doktmenty wymienione w pkt 11.2.1-1 1.2,2 SIWZ składająwszyscy Wykonawcy.
11.3.5 Dokumenty okeślone w pkt 11.1.3 SIWZ muszą być ńożone przęzkażdegoz Wykonawców
składaj ących ofertę wspólną.
11,3.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,kopie
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodnośćz orygirtńem ptzez
tęgo Wykonawcę lub ustanowionego Pełnomocnika dolepfezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówieniaw postępowaniu albo do reprezentowania tych
WykonawcóW W postępowaniui zawarcia umorły w sprawie przedmiotowęgo zamówienia
publicznego.
11.3.7 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wylączniez
Pełnomocnikięm, którego adres nalei wpisać w Formulalzu ofety,

i

z

12.Miejsce oraz termin śkladania i otwarcia ofeń.
12.1.0fęńę nalezy złozyć do dnia 18.05.2020 roku do godz. 12:00 w sękretariacię ,,Polskiego Radia
Rzeszów" S.A,, 35-032 Rzeszów,ul. Zamkowa 3.
12.2.0fęńy złożonepo wznaczot\yrn terminię żostaną zwróconę bez otwięrania po upływi€
tęrminu do wniesienia odwołania.
l2.3.otwarcie ofert nastąpi w dniu18.05.2020 roku, o godz. 12:25 w gabinecie Głównego
Inzynierą,Polskięgo Radia Rzeszów'' S.A., 35-032 Rzęszów,ul. Zamkowa 3, Zarnawiający lnożF
przeprowadzić procedurę otwarcia ofelt pźy wykorzystaniu narżędzi komunikacji elektronicznej.
12.4.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazrły i adresy wykonawców oraz informacje
dotyczące ceny oferty.
13.opi§ §po§obu obliczania ceny.
13.1.cęna ofefy powinna uwzględniać wynagrodzenie wykonawcy oraz wszęIkię ęwęntualne
podatki i opłaty (tzw. cena brutto),
13.2,Cenę oferty naleiry obliczyć i podać w sposób przedstawiony w formularzu ofęńowym
(załącznik nr 5 do SIWZ).
13.3.Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
14, opi§ kryteriów, którymi zamawiający będzie śiękierowaI przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia lych kryteriów i spośobu oceny ofert.
14.1. Zamawiający dokona oceny ofeńy, oraz dokona wyborrr najkorzystnięjszej oferty według
następujących zasad:

specyfrkacja islolrych warunków zamówienla
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l4.2. opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofęrty, wraz ż
podaniem znaczęnia tych Ęteriów i sposobu oceny ofert
:

|4.2.1.Zaledyrckłyterium wyboru ofety najkorzystniejszej zamawiający przyjmuje cenę,
14.2.3.waga krytęriun cęny: 100%;
l4.2.4.Cena stanowi łączną opłatę ryczałtową za usługę emisji programu zamawiającego.
emitowanego z obiektu nadawczego w czasie trwania umowy, czyli w okresie 12 miesięcy.
l4.2.5.|łżda z ofert zostanie oceniona w skali 100-punktowej według następującego wzoru:

W=100*(CN:Ce)
gdzie: W - wańośćpunktowa obliczona do dwóch miejsc po przeciŃu,
cN cena ofefy najkożystniejszej (najtńszej),
Cs - cena oferty badanej .
I4.2.6.Zanajkolzystl,|iejszą ofęl1ę zostanię uznana ofęrta, która otrryma 100 puŃtów.
gdże: W - waltośćpuŃtowa obliczona do dwóch miejsc po przeciŃu,
cN cena ofefiy najkolzystniejsżej (najtńsżej),
Cts - cena ofęrty badanęj.
l4,3. Za najkoźystniejszą ofetę, zastanie uznana ofelta, która otrzyma największą liczbę puŃtów.
l4,4.Jeżeli zostanie ńożona ofefia, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakesie
dotycżącym wewnątrz\ł§pólnotowego nabycia towalów, zamawiający w celu oceny takięj ofęńy
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wplacic zgodnie z oborł iązującl mi przepisami.
14,5,Zamawi,ający nie przewiduje wyboru ofefiy najkorzystniejszej
zastosowaniem aukcji
elektronicznej .

z

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopelnion€ po wyborze oferty w celu
zawalcia umowy w sprawie zamówienia publiczn€go.
15.1.0 wyborzę najkorzystniejszej ofety zamawiający zawiadomi niezwłoczrie wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, W zawiadomieniu adresowanym do wykonawcy,
którego ofelta została uznana za najkorzystniejszą, zamawiający poinformuje o terminie i miejscu
zawarcia umowy.

|5.2.Zanawlający zasnze lmowę z zast-rzężęniem alt, 183 ustawy pzpw tęIminię nię krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofelty, jeżeli zawiadomienie
to Zostanie pEesłane drogą elektroniczrą, albo l0 dni -jeże]i zostało przesłane w inny sposób.
ls.3.Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tenninu, o którym mowa w puŃcie l5.2,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożonatylko jedna oferta lub jeżeli nię
odEucono żadnej ofeńy oraz nię wykluczono żadnego Wykonawcy.
15.4.Jężęli ofeńa najkolzystniejsza będzie ofeńą wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenię zamówienla, zamawiaJący zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
l5.5,Wykonawca, przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany przedłołć:
15.5.1,0ryginał lub kopię poświadczoną za zgodnośó z oryginałem przez wykonawcę lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela pozwolenia(eń) radiowego(ych) na używanie urządzeń
radiowych w służbie radiodyfuzyjnej, przeznaczonych do prowadzenia pźedmiotowej(ych) emisji;

l6,Wzór umo§T - warunki na jakich zamawiający zawrze umowę z wykonawcą,

Umo\ła, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia, będzię zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik
nr 7 do SIWZ, z uwzględnieniem treścioferq,,

SPecylkacja klalnych walukków żauówienia
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17,Pouczeni€ o środkach ochrony prawnej pEy§Iugujących wykonawcy w toku po§tępowania
o udzi€lenie zamówienia.
Wykonawcy, a także inrremu podmiotowi, jeżeli ma lub miał intęres w uzyskaniuzamówięnia oraz
poniósł lub może ponieśćszkodę w wyniku naruszenia ptzezZamawiającego przepisów Ustawy,
pźysługują śIodki ochony prawnej przeńdzianew Dziale VI Ustawy, na zasadach i w terminach
określonych dla waitości zamówieniamniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawię ań. 11 ust. 8ustawy.
18. Zarnówienia uzupelniające.
Zamawiający nie przewiduje ofeń użupęłniających.

l9,oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń warianto\łych.

Zalącniki

do siwz.
żalącmik l : Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2,. Oświadczenie w zakresie art.22 !st. 1 pzp.
Załącznik nr 3: oświadcżenięw zakresie alt, 24 ust,l i ań. 24 ust. 5 pzp.
Załącmik nr 4: Lista podmiotów nalężących do tej samej grupy kapitałowęj, o któręj mowa W ań.
24 ust. 1 pkt 23 pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 5: Forrnularz ofefiowy.
Załącznik nr ó: Oświadczenia wykonawcy.
Załącznik nr 7: Umowa wzór wraz zzałączlikani.
20.
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ZAŁ{CZNIK NR 1 Do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 64.22.82.00-2 U§lugi transmisji sygnalu radiowego.

1.Przędmiotem zamówieniajest usługa emisji programu radiowego, którego nadawcą je§t
Zamawiający w okresie od 0l lipca 2020 r. do 30 cżerwca 2021 r. Z obiektu nadawczego
i z parametrami technicznymi zawartymi w decyzji rezerwacji oraz na warunkach okręślonych \ł
SlwZ. Podstawowe parametry nadawcze przedstawia poniższa tabela,

Zadańe
Nazwd obiektu

Lokalizacja
obieklu

RTON Bie§zczady, Góra Jawor
Solina, Góm Jarł,or

Długość
geogłaJiczna

22E29,2I,I"

Sze/okość
geogłaJicznn

49N22 58,6,

Częslotliwość

IMHz]
Moc koncesyjna
ERPkOE.

5

lkwl

Polałyzacjo

pozioma

Poziofua
chałakterysryko
plomieniowania

dookólna

Sposób do§yłu

syglullu

Decy4ia KRRiT

Sieć dosyłowa Emitel, kodek IP
nadawcy
Ietansmisja rezerwowa
17100 zę

zmianami decyzją UKE w
2015r

2.warunki wvmagane Drzy realżacii uslug emisii. które wykonawca winien sDełnić wlasnym
staraniem i na §wói koszt.
2.1.Emisj a sygnałów plogramów zamawiaj ą cego zgodna z decyzlami 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 systemu łącżydosyłowych Emitel. Nadajnikjest
Wyposażony w kodek IP sTL Zamawiającego
Rezerwą dosyłową na nadajniku będzie zestaw składający się - z anteny co najmniej

Specrfikacja istohych llalunkó'9 zanówienia
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3 elementowej UKF połączonej kablem z odbiomikiem radiowym Zamawiającego. Warunek

-

Wykonawca zapewni miejsce na zainstalowanie wymienionego spĘgĘZą!ĄŁĘigpęp, Koniecznę
jest wyposażenie obiektu nadawczego w procesor dynamiki stereo o parametrach porównywalnych
z procesotem olba optimod 8218 - sprzęt Wykonawcy, Wykonawca zainstaluje na swój koszt
procesor dźwięku umożliwiający kontrolę i ewentualne ograniczanie poziomu mocy sygnału MPX
do wańości zgodnej ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznęj dotyczące
wprcwadzenia nowego warunku wykorzystywania częstotliwości,
2.3. Zasilanie nadajnika w obiekcie BieszczaĄ/g, Jawor z rezetwowaniem ( na rezerwę oddzielna
linia enelgętyczna lub agręgat ). Ręzelwowanie zasilanie na poziomie uzyskania minimum 30%
mocy nominalnej.
2.4. Rezęrwowanie nadajnika 99,2 MHz Bieszczńylg.lawor nie jest wymagane.
2.5. Zagwarantowanię emisji 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 systemu zdalnego
nadzoru nadajników spełniającego co najmniej następujące Warunld:
2.6.1,Interfejs użTtkownika umozliwiający stały dostęp do danych Zaręjestrowanych w systemię
nadzoru nadajników;
2.6.2.Rejestracja co najmniej następujących palametlówI
2.6.2,1.0becnośćsygnału modulacyjnego kanałów lewego i prawego, kżdego z osobna, na wejściu
i wy,j ściunadajnika;
2.6.2.2.Poziom nocy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego, przy lejestrowaniu
przez system nadżoru spadku mocy o 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;
2.6.2.3,0becnośćsygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika;
2.7.Wykonawca zaplanuje nie więcej niż dwie przerwy konserwacyjne na obiekcie nadawczym w
ciągu roku i z wyprzedzeniem poinformuje zamawiającego o rocznym planie przerw,
2. 8. Wykonawca zapewni możIiwośćdokonania okesowych pomiarów parametrów emisji , przez
eLipę rł skazaną i zgloszoną przez Zamawiającego.

SPecylkuja is|alnych
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ZAŁĄCZNIK NR

2

Do SIllyZ

dnia
ozracZenie Wykonawcy:

OSWIADCZENIE
Składając ofetę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybię
przetargu nieograniczonego na Usługę emisji programu radiowego nadawanego przez

Zamawiającego

z obiektu

nadawczego

RToN

Bieszczady,

MHz),oświadczam, że spełniąm wymagania okleślone w art, 22 ust.
stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj,Dz.U.2019.1843).

bodpjs osab,

specyflacja

^laln)ch

"PdQznioreJ

.!ó

l

Góra Jawor

(99,2
pkt. 1-2 ustawy z dnia 29

Ełezeńlóllańia ll'lkanat.y)

narunĄów żahówiehn - Póllkie Ralio Rz.śżów.SA

ZAąCZNIK NR 3 Do SIWZ
dnia
Oznaczenie wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
Składając ofefię W postępowaniu o udzięlęnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nięogranicżonego na Usługę emisji programu radiowego nadawanego przez

Zamawiającego

z obiektu

nadawczego

RToN

Bie§zczady,

Góra Jawor

(99,2

MHz),oświadczam, żebrak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcyz postępowania z powodu
niespełniania przęsłanek, o których mowa walt,24ust, li alt, 24 ust, 5 ustawy zdnia
29 stycznia 2004 r. Pra\ło zamówięń publicznych(tj.Dz,U,2019,1843).

(podpś o9Ę (osób) uPa|azhiarej do

-śr?CyJąAaćjJinathrch waruĄkow _dnón ieaia

ltpl?zdlav
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ZAŁĄCZNIK NR

4

DO SIWZ

dnia
oznaczenie wykonawcyI

OŚWIADCZENIE
Składając ofeItę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
plzetargu nieogranicżonego na Usługę emisji programu radiowego nadawanego przez

Zamawiającego

z obiektu

MHz),oświadczam, że:

nadawczego

RTON Bieszczady, Góra Jawor

(99,2

nie należymy do grupy kapitałowej, w lozumieniu ustawy z dnia 16lutego2007r. o ochronie
konkurencji ikonsumentów (tekstjednolity Dz. u.2019.369 ze zfiianami), z Wykonawcami, którzy
złoiii odrębne ofety w przedmiotowym postępowaniu.*

należ],mydo tęj samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16lutęgo2007r, o ochronie
koŃurencji ikonsumentów (tekstjednolity Dz.U.2019.369 zę zmianami), z niżej wymienionymi
Wykonawcami, którzy złoz]li odrębne ofęrry w przedmiotowym postępowaniu* :
Lp.

Nazwa (firma) i adres siedziby pod,Diotu wchodząccgo w sk|.d tej sam€j

grupy kapiiżłoweJ

* niepotrzebne skreślić

hadPn asah! (ońb) updQż,idej .la reprcżehlovdhia 9},lo"avcr)

Specyfkacja islolnych walukków

zamówiehią
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ZAąCZNIK NR s Do

sllłz

FORMULARZ OFERTOWY _łzół
l.Dane dotyczące wykonawcy:
1.1.Nazwa,...,..,,,.,,,.,,
1,2.Siedziba,...,.........
1.3. Adres

pocz§ elekrronicznej

1.4. Srrona intemetowa.,..,,...,,..,,..,,..,,...,...,.

1.S.Nr telelonu ..,,...,..
1.6.

\r REGoN

'I.7,

Nr NIP ...,..,,,......

2,Zamawiający:.
Polskię Radio Rzęszów S.A,
35-032 Rzeszólł, l:,I. Zamkowa

3 .

3.Zobowiązania wykonawcy:
3.1.Składając ofęńę w postępowaniu o zamówienie prrbliczne prowadzonym w trybie prżetargu
nieograniczonego na usługę emisji programu Polskiego Radia Rzeszów S.A. oferujemy wykonanie
zamowlcnla za

Zadarrie

RTON Bieszczady,Góra Jawor

l\uałłdobiektu
częstotliwośćIMHz]

Moc płouieniowona [kW]
Cena netto

t

riesięcz

ie

5

Izł]

Strlx,ki VAT J%l
Cena brutto miesięcz ie [zł]

cena calkowita brutto JzłJ')
') - łqczna wartość brutto uslugi ,ł okf e§ie

]

2 miesięcy

tnła ia umow.

3,2.0świadcżamy, żę wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom:
3,3.ofefię składamy na .....,,,. kolejno ponumelowanych stonach.
3,4.Załącznikami do ofefiy, stanowiącymijej integralną częśćsą:
3,4,|.Wykaz urządzeń tecbnicznych, któIe zostaną wykorzystane do realizacj i zarnówienia:
3,4.1.1.Nadajnik typ, model, producent, rok produkcji, wykaz parametów;
specyJikacia istotlych walunkól, zanówienią
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3.4.1.2.Procesor dźwięku typ, model, producent, rok produkcji;
3.4.1.3,Pozostałe urądzenia - typ, model, producent, rok produkcji;
3,4.2.Certyfikaty i świadectwa homologacji urządzeń nadawczych;
3.4.3.0pis sposobu rezerwowania nadajnika;
3.4.4.opis §ystemu zdalnego nadzolu , ze szczególnym uwzględnieniem intefejsu użytkownika,
ptzezktóry zamawiający będzie mógł na bi€żąco kontrolować pTacę nadajnika objętego ofefią, opis
ten winien zawierać wyszczególnienie palametów monitolowanych pźez system, którę są i§totne z
puŃtu rł idzenia ciąglościi jakości emisji.
3.4.5.Przykladowe wydruki bądź zrzuty ekranowę rapoltóW systęmu zdalnęgo nadzoru nadajnika z
zarejestrowanymi stanami alarmowymi.

4.Zastrzeżenie r1ykonawcy.
Nizej wymienione dokumenty, ozlaczonę numerami ston ...,....,...,..,,..,,.. nię mogą być ogólnie
udostępnione:

5.Inne informacje łykonawcy.

podpisy osób uprawnionych da rcprezenlowania wykonłłcy

specy.likacja islałnych
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ZAŁACZNIK NR

6

DO SIWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

oznaczenie wykonawcy:

1.oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych walunków zamówienia i uznajemy
się za związanych okeślonymiw niej postanowieniami i zasadami postępowania.
Z,Uwńamy się za związanych niniejsą ofertą przez okes 30 dni, Iicąc od upĘuu terminu

składania ofelt,
3.Oświadcżamy,że przędmiot zamówienia żrealizujęmy w tęrminach określonychw załączniku nr
1 do SIWZ.
4.Oświadczany, źe akceptujemy warunki zawalte w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

padpĘ osób uplNnianych do rcplerentd|ania wykonawcy

spe.yfkącja istatnych warunkó- żahówienia

-

Polskie Radio Rzeszów sA

ZAŁACZNIK NR 7 DO SIWZ

UMOWA -lłzór

o świadczenie uslugi emi§ji programu Pol§kiego Radia Rze§zów S.A.

W dniu ..,,..,,..,...,,..,,..,,..,,,..,,..,,..,,..,, w Rzesżowie pomiędzy:Polskim Radiem Rzeszów S.A. 35-032
Rzeszów, ul Zamkowa 3 wpisanym do rejestlu przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla miasta Ruesfuwa, XIl Wydział Gospodarczy Krajowęgo Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000144370, zwanym dalej,,Nadawcą", reprezentowanym plzez|

zwanym dalej,,operatorem", reprezentowanyln przez:
w konsekwenc.ji przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publiczrego w trybie
przętalgu nieoglaniczonego, zgodnie z ustawą z dĄia29 st!ęzĄia2004 r. Prawo zamówień
publicmych (tj.Dz.U.2019.7843) zostŃa zawarta umowa następującęj tręści:

§ 1. Oświadczenia Stron
l.operator oświadcża,że rłykonuje działalnośćtelekomunikacyjną na podstawie wpi§u do ręję§tru
przedsiębiorców teiekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezę§a U.zędu Komunikacji
Elektronicznej - wpis ni ,..,,...,...,...,.......,...,, zgodnie z kopią zaświadczenia o wpisie, stanowiącą
załącmik rrr 3 do umorły,
2.Nadawca oświadcza, ż€ jestjednostką radiofonii publicznej działającą na podstawie ustawy z dnia
ż9 grudnia 1992 t. o radiofonii i telewizji (tj .Dz.U.2019.36I ze zmianami) i posiada aktualną
decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości niezbędnej do rozpowszechniania programu Polskiego
Radia Rżeszów S.A, z obiektu wymienionego w załączniku nr 4 do umowy,
§ 2. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowyjęst świadczenie przez Operatora na rzęcz Nadawcy usługi emisji
sygnałuradiowego, zwanęgo dalej Sygnałem, dostarczonęgo przez Nadawcę w celu
rozpowszecbniania programu Polskiego Radia RzeszóW S.A.z obiektu określonego w załączniku nr
,l
,

Zobowiązania operatora
W wykonaniu pżedmiotu umowy operatof zobowiązuje się do:
1.Całodobowego emitowania Sygnału przez posiadaną radiofoniczną stację nadawczą na zasadach
okeślonych w załączniku nr 5 do umowy Regulamin współpncy technicznej;
2.Pźestzegania zasad współpracy okeślonych w załączniku m 5 do umowy Regulamin
współpracy techniczlej ;
3.Posiadania odpońednich dęcyzji administracyjnych uprawniających do świadczenia usług
§ 3,

zgodnie z umową;
4.Dokonywania rozliczeń za wykonane usługi będące przedmiotem umowy zgodnie z zasadami
okeślonymi w załączniku nr
WaruŃi finansowe.

6

§ 4. Zobowiązania NadaPcy
W wykonaniu przędmiotu umowy Nadawca zobowiązuje się do:
Lzapłaty na rzecz operatora wynaglodzenia z tytułu wykonania umowy według zasad określonych
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w załączniku
WaruŃi finansowe;
2.Ptzestrzegaria zasad współpracy okeślonych w załączniku nr 5 do umowy Regulamin
współpracy technicmej ;
3.Niezbędnej współpracy z Opęratol€m w spral,łach zwięarrych z uzyskanięm plzęz OpęIatora
wymaganych przez przepisy prawa decyzji administracyjnych uprawniających do świadczenia
usług zgodnie z umową;
4.Dosyłania na własny kosź Sygnału do radiofoniczrej stacji nadawcze.j wyrnienionej
w zĄczniku nr 7.
§ 5.

odpowiedzialność

l.opelatoljest zobowiąany do naprawienia szkody wynikłej z nienaleitego wykonania umowy
okęślonych w załączniku nr 6, Odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za

na zasadach

utracone korzyści, chyba że szkoda została wytządzonaptzezOperatora umyślnie.
2.Przerwa będąca skutkiem braku zasilania eneTgerycznego obiektnnadawczego zplzyczyD

&wiących poza systemem zasilania obiektu nadawczego, w szczególności awarii sieci
przedsiębiorcy energetycznęgo, niejest prżerwązp|zyczynleżących po stronie Operatora.
3.W przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia emisji sygnałów ladiowych, o którym mowa w
§ 7 pkt 1 umowy, czyli 1 lipca 2020 roku, operator zapłaci Nadawcy karę umowną w wysokości
8% opłary miesięczrej, o której mowa w § 2 załącmika nr 6 do umowy - Warunki finansowe,
powiększonej o należny podatek od towarów i usfug, za kańy dzleń opóźnieńa.
§ 6. Zawie§z€nie świadczeniauslug emisji Sygnalu
Opęratol może zawiesić świadczęnię usług emisji Sygnału na rzecz Nadawcy w przypadku
nieuiszczenia przez Nadawcę należnościz tyfułu umowy Za co najmniej dwa miesięczne okresy
rozliczeriowe. Zawięszenie świadczenia usług emisj i Sygnału nie jęst równożnaczne z
wypowiedzeniem niniejszej umowy. Wmowienię świadczenia usług nastąpi po zapłacię pżez
Nadawcę całościzalegfuch należności.O zawieszeniu świadczenia usług i ich wznowięniu Opęrator
zawiadamia Nadawcę pisemnie.
§ 7. Czas obowiązl,uania umołT
l,Umowa zostaje zawaltanaczAs oznaczony do 30 czerwca 2021 roku, Na podstawie niniejszej
umowy usługa emisji sygnału radiowego mają być świadczona w okresie od l lipca 2020 r,
do 30 czerwca 2021 r.
2,Umowa może Zostać tozwięana za porozlmienięm Stron lub wy po\liedzlana pfzęzkażdą zę
stron z zachowaniem miesięcznego okresu \łypowiędzenia ze skutkiem na koniec rniesiąca

kalendarzowego.
3.Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natycbmiastowym:
3.l.Przez operatora w razie utaty prżez Nadawcę uprawnień do rozpowszechniania programu
radiowego;
3.2.Przez operatora w razie zwłoki Nadawcy w zapłacie wynagrodzenia przysługującego
operatolowi z tytułu umowy po bezskutecznym wyznaczeniu, poprzedzonym zawieszeniem
świadczenia usługi, dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty z oślrzeżel7ięm, j,ż w razie
bezskutecznego upĘwu wyzEczonego teminu opelator lozwiąże umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
3.3.Przez Nadawcę w razie ńta|y plzęz operatola uprawnięń do prowadzenia działalności.
Operator zobowiązany jest do po\łiadomienia Nadawcy o utracie rrprawnień w ciągu 7 dni od dnia
ich utraty.
4.W razie zaistrienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, zę wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od unowy \ł terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
SpeLylkacja islofurch |9arunkó,|| zanówienia
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5.W przypadku, o którym mowa w puŃcie 4, \ł}konawca może żądaćwyłącznie wynagrodzenia
należnego ż tytułu wykonania części umowy.

6..Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy następuję za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za zrł,rotnym poświadczeniem odbioru.
§ 8, Po§tanowi€nia

l.Zmiala, rozwięanle, wypowiedzenie
rygoTem niewżności.

końcowe
lub odstąpienie od urnowy wymagają formy pisemnej pod

2.Nie są możliwe zmiany postanowień zawańej umowy W §tosunku do treści ofer§,, na podstawię
której dokonano wyboru wykonawcy.
3.Adresy Stron do dolęczęń są następujące:
3,1.Dla Operatora:
3.2.DIaNadawcy: Polskie Radio Rzeszów S,A. 35-032 Rzęszów, ul Zamkowa 3
3.3.Kżda ze Stronjest obowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów do doręczeń.
Zawiadomienie łymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia,z9 stycz^ia2004 r. Prawo zamówień publicznych i inne powszęchnię
obowiązujące przepisy prawa.
5.W razie powstania sporów wynikających z umowy lub w związku z nią, Strony zobowiązują się
do przeprowadzenia w doblej wierze negoc.jacji mających na celu ich polubownę rozstTzygnięcie,
6.Wszelkie spory, które nie zostaĘ polubownie rozstżygnięte w terminie 7 dni od zgłosżenia spolu
drugiej Stronie, będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Rzeszowie.
7.Umowa została sporądzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakażdej ze
Stron,
8.Załączniki do umowy stanowiąjej integralną całośó,

Li§ta zalączników do umołT:

Zalącznik nr 1: odpis z rejestru przedsiębiorców operatora;
za|ączliknr 2| odpis z rejestru przedsiębiorców Nadawcy;
Zalącznik nr 3: Zaświadczęnie o wpisie Operatora do ręjęstru przedsiębiorcórł,
telekomunikacyj nych ż dnia . . . . . . . ;
Za|ączliknr 4,: Wykaz decyzji w przedmiocie rezerwacji częstotliwości wydanych na rzecz
Nadawcy;
Zalącznik nr 5: Regulamin współpracy technicznej;
Z^lącżnik nr 6i Warunki finansowe;
ząlączr\ik lr
Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych.
.
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Zalqcznik nr 5 - do umowy o świadczenie usłuqi emisji proglanu

REGULAMIN

wspólpracy technicznej
§ 1, Przedmiot regulaminu
Regulamin okeślaszczegółowe zasady współpracy technicaej w zakesie wykonywania
przedmiotu umowy.
§ 2. Definicje pojęć
Ilekroć w umowiejest mowa o:
1,Emisji (emitowaniu) sygnałów programów radiowych - naleiry przez to loą)mIeć
rozpowszecbnianie programów radiowych w sposób rozsiewczy naziemny poprzez radiofoniczne
§tację nadawcze;
2.Radiofonicznej śtacjinadawczej lub §tacji nadawczej - naleĄ przez to rozumieć zestaw
\llządzeńprzeznaczony do nadawania sygnałów radiofonicznych w zakesie UKF;
3.Sredniej rzeczyavi§tej nocy ERP (ERPs - ĄaIęźry plzez to rozumieć fakryczną wańość
")
skutęcznej mocy plomieniowanej ERP odpowiadającą średniemuzyskowi kierunkowemu antęny
(systemu anteno\łego);
4.Sygnalach rnodulacyjnych - należy Fzez to loztulieć sygnały foniczle programów radiowych
(sygnał analogowy w paśmie L i P; sygnał MPX; sygnał AES/EBU oraz sygnaĘ sterujące koderami
RDs, przezlaczone do wyęmitowania przez radiofoniczne stacje nadawcze;
s,sygnale MPx - naleiry przeżto loznfilęć zespolony sygnał stereofoniczny pżeznaczony do
wyemitowania przez radiofoniczną stację nadawczą, zgodny z obowiązującymi normami;
6.Sygnale RDS - nal ęż,y przez to loz:JiT.ieć sygnał Radio Data Systęm, żgodny z obowi&ującymi
normami;
7.Koderze RD§ - należry plzez to rcz)mieó vądzenie przeznaczone do wytwarzania sygnału
RDS;
8.Procesorze dynamicznym - naleźy przeżto lozurnięć utządzęni€ pżeznaczonę do wytwożęnia
sygnału MPX w sposób zapewniający optymalne wystelowanie nadajnika radiofonicznej stacji
nadawczej;
9.Przerwach konśerwacyjnych i remontowy ch - rrależry przęz to lozumieć uzgodnione przez
Strony zaplanowane przerwy w emisji sygnałów programów radiowych niezbędne do
przeprowadzenia przeglądów, konserwacji lub remontów ulądzeń radiofonicznej stacj i nadawczej;
l0.Punkcie styku - nalęiry ptzez to lożnrnieć miej sce w obiekcie nadawczym, gdzie sygnaĘ
modulacyjne przekazywane są z uządzęń Nadawcy do urządzeń Operatora;
ll.Prżerwie w emi§ji §ygnałów - należy przez to rozumięć tlwający jednorazowo ponad 1 minutę:
l1.1.Stan obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacj i
lub:

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

RealŁacja usług

.Operator świadczyusługi będące przedmiotem umowy ppez ladiofoniczne stacj e nadawcze
wymienione w załączniku nr
Wykaz radiofonicznych stacj i nadawczych.
2,Operator zobowiązuje się wprowadzió sygnaĘ RDS do sygnałów emitowanych przez
radiofoniczre stacje nadawcze,
3. Operator zapewnia Nadawcy, w każdym z obiektów nadawczych wymienionych
w Załączniku Nr 7 - Wykaz radiofonicznych stacj i nadawczych, zasilanie oraz miej sce
do 7ainstalowania:
1

7
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lP do podstawowego dosyłu programu po sieci Emitel
b) kodera RDS;
c) procesora dynamicznego;
e) uządzeń letransmisyjnych (odbiomik, antena Yagi 3 elemęntowa) zptzełącniki,emrezerwy .
Zasilanie wymienionych urządzeń na poziomię gwarantowanym nie nizszym niz dla nadajnika
4.Opelatol umożliwia Nadawcy dostęp do inlormacji systemu nadzonr obiektów nadawczych
dotyczących radiofonicznej stacji nadawczej wymienionej w załączniku nr 7 do umowy w
następującym zakesie:
4.1.0becnośćsygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, kżdego z osobna, na wejściu
nadajnika; spadek poziomu §ygnału poniżej -24 dB względem poziomu nominalnego na czas
dłuższyniż 60 sekund rejestfowany jest w systemiejako stan alarmowy;
4.2.obecnośó sygnału modulacyjnęgo kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wyjściu
nadajnika; spadek poziomu §ygnału poniżej -24 dB względempoziomu nominalnego na czas
dłuższyniż 60 sekund lejestowanyjest w systemiejako stan alarmowy;
4.3.Poziom mocy wyjściowej nadajnika pod§tawowęgo i rezelwo\łego ceżeli występuje) pźy
rejestrowaniu pźez system nadzoru spadku mocy o 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;
4.4.obecnośćsygnału RDS w sygnale w.cz, na wyjściu nadajnika pży rejestowaniu pźęz systęm
nadzoru sygnału RDS;
4.s.Informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowęgo przez nadajnik rezerwowy.
S.Informacje o zdarzeniach wymienionych w punkcię 4 rejestro\łane w systemie nadzoru zawielają
a) kodeka

datę i czas ich wystąpienia.

6.0peratol zapewnia Nadawcy dostęp do informacji okleślonych w puŃcie 4 w trybie onJine
poprzez stonę intemetową; szczegółowe warunki dostępu adres strony, login, ha§ło - operator
przekaże Nadawcy pisemnię,
7.Zęstawięnlę zbiolcze zdarzeń w emisji Sygnałów, skutkujących odliczeniami za dany okes
rozliczeniowy, Operator przesyła Nadawcy w postaci załącznika do faktury.
8.Każda żę Stron Wskażę pisemnie osoby uplawnione do kontaktów z drugą Stroną w sprawach
dotycących ręalizacji umowy,
9,Usługi z zakresu utrzvmania w eotowości do pracy urządzeń Nadawcy:
Opęrator dokonuje napraw, konserwacji
zmiany nastaw Lrrządzeń będących własnością
Nadawcy określonych W §
zainstalo\łanych w obiekcie nadawczym operatola,
wymienionych w Załączniku Nr
na zasadach okeślonych poniżej,
W lamach zobowlązalia do dokonania napraw, konserwacji i zmian nastaw vządzeń, o
których mowa w ust.
Operator zobowiązuje się do realizacji czynności dla
poszczególnych grup urządzeń:

3,
7

o

o
o
o

i

l,

koderv RDS:
wymieniabezpieczniki;
Iestatujeurządzenia;
zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą.
procesorv dvnamiczne:

o
o
o

wymieniabezpieczniki;
restafiujeurżądzenia;
zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą,

o
o

kodery/dekoderv dosvłowe
wymieniabezpieczniki;
restańujeurządzenia.
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o
o
o
o
o
o

urzadzenia lętransmisvine
wymieniabezpiecmiki;
restańuję Wządżenia;
kontoluje spmwność Utrządzęńi
koryguje ustawienia;
konfuolujępołączęnia.

W przypadku wystąpienia pvelwy w ęmisji Sygnału będącej wynikiem uszkodzenia
urądzęń Nadawcy operator zobowiązuję się do ręalizacji czynności, o której mowa

w ust. 2, w ciągu cźerech godzin od chwili powzięcia informacji o wysĘpieniu przęrwy. W

powyż§zym przypadku okres \łystępowania przęrwy trwającej do cżerech godzin
traktowany jest jako pźefiya z pftyczynleżących po stronie Nadawcy, zaśprzerwa fi\łaj ąca
powyżej cżerech godzin traktowana jest jako pźelwa zpftyczyn leżących po stronie
operatora.

§ 4.

Przerrry konserwacyjne i remontowe

l.opelator dostarczy plan przerw konserwacyjnych i remontowych na 2020 rok w terminie do dnia
31 sierpnia 2020 roku, Plany przerw konserwacyjnych i remontowych na rok następny Opelatol
dostarczy do dnia 15 grudnia 2020r. Operator zaplanuje nie więcej niż dwie przerwy konselwacyjne
w ciągu roku dla pojedyncZej stacji nadawczej,
§ 5. wymagane wańości parametrów urządzeń oraz kontrola ich pracy
1.operatol zapewnia świadczenie usług emisji z paxametrami technicznymi zgodnymi z wanrnkami
okeślonymi w wymaganych dęcyzjach administracyjnych.
2.Watości parametróW radiofonicznych §tacji nadawczych powinny spęłniać wymagania zawańe w
poniższej tabeli:

- pąrąmetry nadajników radiofonicxnych
lp. Pąłgmelł
'abela 1

z mo.|uląciq c

Tolerancja

1.

Moc wyjściowa

2.

Znieksaałcenia tłumieniowę w zakresię 40

3.

Znieksźałceniaharmoniczne (do 7 kHZ)

< 1,0%

4.

Waźony poziom Zakłóceń i szumu

< -60

5.

Maksymalna moc sygnału MPX

6.

Dewiacja podnośnej 19 kHz

1,5 kHz

,7.

Dewiacja podnośnej 57 kHz

3,5 kHz + 5%

8,

Tłumienie przesłuchu międzykanałowego dla 100 HZ + 5 kHz

>46dB

9.

Spadek tłumienia przesłuchu międzykanał. dla f<l00 Hz i

Hz

Pnom+

14

<,l

kHz

l0%

1.5

dB

dB

łg zaleceń

D5 kHz

Ł

Prezesa

UKE

5%

6 dB/oct

puŃtu styku:
3.1.Urządzenia Nadawcy - impedancja wyjściowa sygnałów:
3.1.1,Audio (L,P): 40 c) (wyjściesymetrycznę);
3.1.2.MPX: 50o (wyjścieniesymetrycae).
3.Z.Urządzenia Operatora impedancja wejściowasygnałów:
3.Paxametry
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3.2.Urządzenia opelatora impedancja wejściowasygnałów:
3.2.1.Audio (L/P): 600 O (wejście symetrycznę);
3.2.2.MPX: powyżej 2 kO (wejście niesymetryczne),
3.3.Nominalny poziom sygnałów:
3.3.1.Audio (L,?, f : 1 kHz): +6 dBm (1,55 Vms/600 O);
3.3,2.MPX: 4,36 Vpp;
3,3,3.Cyftowego- 9 dBFs (l l0 a, AES 3-1 992, tońzielczość 16-24 bity, plóbkowanie 32-48 kHz),
3.4,Rs 232 w następującęj konfiguracji 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu, bez bitu palzystości
(8-1-N), 9600 bit/s.
4.Opelator zobowiązuje się do sterowania nadajnika sygnałami o parametrach jak w punkcie 3.3 w
taki sposób, aby maksymalna dewiacja częstotliwości najego wyjściu od wszystkich składowych
wynosiła + 75 kHz.
Nadawca dostarczać będzie sygnał modulacyjny umożliwiający świadczęnie usługi €misji z
maksymalną mocą sygnału MPX równą 3 dBr, zgodnie ze stanowiskiem Preze§a Urzędu
Komunikacji Elektronicznej dotyczącę wprowadzenia nowego waruŃu wykorzystywania
częstotliwości,
opelator zainstaluje na swój kosż w obiektach nadawczych procęsory dźwięku umożliwiające
kontrolę ewentualne ograniczanie poziomu mocy sygnału MPx do watościzgodnej ze
stanowiskiem Prezesa Urzędu Komunikacji Elęktronicznej dotyczące Wplowadzenia nowego
warunku wy k o rzysry rł an ia częstotlirłości,
S.Ustawienie poziomów składowych sygnałów MPx i RDS następuje przed rozpoczęciem ernisji,
po zakończeniu innych prac w ramach przerwy konserwacyjnej .
6.W celu prawidłowego wypoziomowania toru nada\łczęgo, Nadawca wysyła sygnaĘ pomialowe o
cżęstotliwości1000 HZ +6 dBm. W przypadku braku możliwościdostarczenia sygnałów
pomiarowych przez Nadawcę, sygnĄ pomiarowe będą wprowadzane pftęz opefatora.
7.W celu kontroli paranętrów urządzeń:
7.1.Nadawca wysyła pomiarowe sygnĄ radiowe w czasie uzgodnionym z Operatolem;
7.2.Operator dokonuje pomiaIów i lejestruje ich wyniki,
8,Parametry przedstawione w tabeli l powinny być mierzone podczas przerw konserwacyjnych.
9,Nadawca ma prawo do kontroli parametrów technicznych emitowanego sygnału, w szczególności
upoważnieni przedstawiciele Nadawcy mają prawo uczestniczyć przy wykonywaniu pomiarów i
zapomawać się z ich wynikami,jak również mają prawo przeprowadzać okresowe pomiary na
telenie obiektu za pomocą własnych przyrządów pomiarowych, po uprzednim uzgodnieniu
procedury pomiarowej z opelatolem.
10.W przapadku łykloczenia wartości paramęau poza okeślonątolerancję, opęrator podejmuje
niezwłocz,fe działania mające na celu przywrócenie wartości palametru do zgodnościz
wymaganiami.
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Załqcznik nł 6

świadczenie
u\lugi emisj i programu

- do umowy o

WARUNKI FINANSOWE
l.Do

czasu

§ 1. Czas wykonywania usług emisji sygnalów programu radiowego
wykonaniaplzęzopelŃoranalzęcz Nadawcy usług emisji Sygnału zalicza się:

1.1.Rżeczywisb, czas emisji Sygnału;
1.2.Stan emisji sygnałów foniczrrych z poziomem poniżej -24 dB, tvający jednorazowo dojędnej
minuty;
1,3.Przerwy \ł ęmisji Sygnałn zptżlczyn lężących po stronie Nadawcy lub z powodu
niedostarczenia 55 gnafu przez Nadarłcę.
2.Do czasu wykonaniaplzęzopelatolanalzecz Nadawcy usług emisji Sygnału nie zalicza się:
2.l.Przerw w emisji Sygnału powstałych z plzycz}lileżącychpo stronie operatora;
2.2.Stanu obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacj i
nadawcżej, tlwającego jednorazowo powyżej 1 minuty;
2.3.Przerw konserwacyj nych i Iemontowychi
2.4.PEeIw powstałych z ptzy czyn niezależnych od operatora i Nadawcy,
§ 2, wy§okość oplat
l.Za wykonalie ptzez Operatora usługi będącej przedmiotem umowy Nadawca zobowiązuje się

płacić Operatorowi zryczahowaną opłatę miesięczną określonąw tabeli poniżej:

Nażwa obiektu

cze§totli\ł,ość Moc ERPlorc [kW|. oplata miesięczna [zł] -

2.Opłata wymieniona w puŃcie
§ 3.

1

c

jest powiększana o naleźny podatek od towarów i usfug,

Odliczenia i odsetki

1.W lazie zaistnienia przelw w świadczeniupźez Operatola usług emisji sygnału okieślonych w §
1pkt2.1, 2.2 niniejszego załącznika opłata okleślonaw § 2 zostaje pomniejszona o wartość
obliczoną ze wzolu:

D1= C

*

Pl/21915

gdzie:
c - opłata okręślona w § 2 dla stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
Dl - kwota pomniejszenia [zł];
P1 - liczba minut przeiw okeślonych w § I pkt 2.1, 2.2 ninięjszego załącznika w miesiącu
rozliczeniowym.

2.W razie zaistnienia przerw w świadczęniuprzez Operatora usług emisji Sygnału okręślonychw
I pkt2.3, 2.4 niniejszego załącznika opłata określona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość
obliczoną ze wzoru:
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D2 =
gdzię:

c

*

P2 / 43830

C - opłata określona w § 2 dla stacji, w któIej nastąpiło zdarzenie;
D2 - kwota pomniejszenia [zł];
P2 - liczba minut przerw okrcślonych w § l pkr2.3, 2.4 niniejszego załącznika w miesiącu
rozliczeniowym,

3,W przypadku pracy stacji z obniżoną mocą promieniowania, z przyczyn leżących po stronie
opelatora, opłata okeślona w § 2 zostaje pomniejszona o wartośćobliczoną ze wzoru:

D3=c-(1 - ERP/ERPmlx)*P3/43830
gdzie:
C - opłata okeślona w § 2 dla stacji, w któIej nastąpiło zdaźenie;
D3 - kwota pomniej szenia [zł] ;
P3 - liczba minut pracy stacj i z obniżoną mocą plomieniowania w miesiącu rozliczeniowym;
ERP - Wartośćobniżonej mocy promieniowanejl
ERP.* - wartośćmaksymalnej mocy promieniowanej okeślonej w załącziku nr 7 - Wykaz
radiofonicznych stacji nadawczych,
4,W przypadku braku emisji sygnału RDS, z przyczynleżącychpo stronie operatora, opłata
okeślona w § 2 zostaje pomniejszona o wańośćobliczoną ze wzoru:

D4=c*0,2*P4l43830

gdzie:
C - opłata okeślona w § 2 dla stacji, w któIej nastąpiło zdarżenie;
D4 - kwota zmniej szenia [zł] ;
P4 - liczba minut placy stacji nadawczej przy braku emisji sygnału RDS z przyczyn leących po
stronie operatora.
5.W przypadku pracy stacji nadawczej w tybiejednokanałowym, zptzyczynleżącyahpo s:łonię
opęratora, opłata określona w § 2 niniejszego załącznika zostaje pomniejszona o wartośćobliczoną
ze wżol1J,.

D5=C*0,2*P5/43830
gdzie,.

c-

opłata okeślonąw §2 dla stacji, w któręj nastąpiło zdarzenie;
D5 - kwota pomniejszenia [zł];
P5 - licżba minut pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym, z plzyczyn leżących po stronie
Operatora, w miesiącu rozliczeniowym,

6.Łączna wysokośćodliczonej kwoty oraż \łszelkich innych losżczeń Nadawcy wobec Operatora,
zwtązanych zprzenvami określonymi w § l pkt2 załączlika l|e móżębyć,hyższa,w każdym
miesiącu od zJczahowanej oplaty miesięcznej,
7.W przypadku opóZnienia w płatnościz tyttrłu umowy Nadawca zobowiązuje się zapłacić
operatolowi, najego żądanie, odsetki ustawowe za opóźrienie każdy dzień opóźnienia.
§ 4. §po§ób platności
l.Nadawca zobowiązuje się płacić opłaty miesięczne z dołu w tęrminie 21 dni od dnia wystawienia
faktury prZęZ opentora, przelewem na rachunęk bankowy operatora WSkaZźny W faktuze pod
specyfrtacja istotn ch

'|arunków

zamówiefiią

-
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warunkiem, żę faktua zostanie doręczona Nadawcy nie pózriej niż 7 dni pżed upływęm tęrminu
płatnościwskazanę8o w faktuEe, Jężęli faktwa Zostanie doręczona Nadawcy później niż 7 dni
przed uptywęm tęminu płatnościWskazanego w fakturze, Nadawc a zobowiązany będzj,ę do zapła|y
w tęrminie 7 dni od dary doręczenia faktury. Dniem zapłaty będzię dzięń uznania rachunku
bankowego operatola.
2.Nadawca oświadcza, żejest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 813-00-14-44'1.
3.Opęfator oświadcza, żejest płatnikięm podatku od towarów i usług i posiada NIP
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Zalqcznik nr

7

- do

umowy o świadczenie usługi emisji programu

WYKAZ PARAMETRÓW STACJI NADAWCZEJ
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