
  

 

  

Załącznik nr 6  

Wzór Umowy 

 
 

 

Umowa 

na świadczenie usług emisji programów radiowych w zakresie UKF  

(znak postępowania:1-T-PN-2019) 

w dniu ........................................... r. w Krakowie 

pomiędzy: 

 

spółką pod firmą 

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Krakowie „Radio Kraków” Spółka Akcyjna; 

z siedzibą i adresem w Krakowie przy Al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049387, posiadającą kapitał zakładowy 

w wysokości 2 752 500 zł w całości pokryty, NIP: 675-02-00-083; Regon: 350635144; 

zwaną dalej „Nadawcą”; 

reprezentowaną przez: 

Pana …………………… - Prezesa Zarządu  

a 

spółką pod firmą 

z siedzibą i adresem ( ); 

wpisaną do rejestru ( ), pod numerem ( ), posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ( ) zł w 

całości pokryty, NIP: ( ); Regon: ( ) 

zwaną dalej „Operatorem”; 

reprezentowaną przez: 

Panią / Pana …………………………………………………. 

  

 

zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),  

Umowa o następującej treści: 

 

§ 1. Oświadczenia Stron 

1. Nadawca oświadcza, że jest jednostką radiofonii publicznej działającą na podstawie 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 361 ze zm.) i posiada aktualne decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości 

niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych.  



  

 

  

2. Operator oświadcza, że wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej - wpis nr ( ),   

 

§ 2. Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji 

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

rozpowszechniania programu „Radia Kraków” S.A.” w obiektach określonych w Załączniku  

nr 1 do Umowy - Regulamin współpracy technicznej. 

 

§ 3. Zobowiązania Operatora 

W wykonaniu przedmiotu Umowy Operator zobowiązuje się do: 

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

określonych w Załączniku nr 1 do Umowy - Regulamin współpracy technicznej; 

2) przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 1 do Umowy - Regulamin 

współpracy technicznej; 

3) posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych uprawniających do świadczenia 

usług zgodnie z Umową; 

4) dokonywania rozliczeń za wykonane usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie 

z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 - Warunki finansowe. 

 

§ 4. Zobowiązania Nadawcy 

W wykonaniu przedmiotu Umowy Nadawca zobowiązuje się do: 

1) zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy według zasad 

określonych w Załączniku nr 2 - Warunki finansowe; 

2) przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 1 do Umowy - Regulamin 

współpracy technicznej; 

3) niezbędnej współpracy z Operatorem w sprawach związanych z uzyskaniem przez 

Operatora wymaganych przez przepisy prawa decyzji administracyjnych uprawniających 

do świadczenia usług zgodnie z Umową; 

4) dosyłania na własny koszt sygnałów modulacyjnych programu radiowego Nadawcy do 

radiofonicznych stacji nadawczych wymienionych w Załączniku 1 do Umowy. 

 

 

§ 5. Odpowiedzialność 

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

nienależytego wykonania Umowy na zasadach określonych w Załączniku nr 2. 

Odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za utracone korzyści, chyba że szkoda 

została wyrządzona przez Operatora umyślnie.  

2. Przerwa będąca skutkiem braku zasilania energetycznego obiektu nadawczego 

z przyczyn tkwiących poza systemem zasilania energetycznego obiektu nadawczego, 

w szczególności awarii sieci przedsiębiorcy energetycznego, nie jest przerwą z przyczyn 

leżących po stronie Operatora. 

 

 



  

 

  

§ 6. Poufność 

Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji związanych z zawarciem 
i wykonywaniem niniejszej umowy zakwalifikowanych przez daną Stronę jako tajemnica 
przedsiębiorstwa, chyba że obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. 

 

§ 7. Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 2 lat, od .... ............ 2019 do .. ...... 2021 

roku.  

2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. 

3. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym: 

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

programów radiowych. Nadawca zobowiązany jest do powiadomienia Operatora 

o powyższym fakcie w ciągu 7 dni od dnia jego zaistnienia; 

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

Operatorowi z tytułu Umowy po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego 30-

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

wyznaczonego terminu Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym; 

3) przez Nadawcę w razie utraty przez Operatora uprawnień do prowadzenia 

działalności. Operator zobowiązany jest do powiadomienia Nadawcy o utracie 

uprawnień w ciągu 7 dni od dnia ich utraty. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 8. Zmiany umowy 

Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku: 

1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, 

przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania 

terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także 

działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób 

trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający 

czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  lub zmiany zasad 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których  

mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach kapitałowych 

- jeżeli Wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, że zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana ta 

będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w 

kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

 



  

 

  

4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

5) zaistnienia celowości zmiany aspektów technicznych współpracy  celem zwiększenia jej 

efektywności w sposób nie powodujący zmiany ceny – pod warunkiem, iż zmiana ta będzie 

wymagała jego zgody dla swojej ważności. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

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

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż dopuszczają możliwość zmian postanowień zawartej 

Umowy, w stosunku do treści ofert na podstawie, której dokonano wyboru Operatora, w 

przypadku zmiany decyzji administracyjnych warunkujących wykonanie Umowy, a także 

w każdym przypadku, gdy zmiana taka jest korzystna dla Nadawcy. Powyższe 

postanowienie nie uchybia przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Adresy do doręczeń Stron są następujące: 

1) dla Nadawcy: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” S.A., 

Al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków; 

2) dla Operatora: ( ). 

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

doręczeń. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

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

jednolity Dz. U. z 2018  r.   poz. 1986 ze zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

5. W razie powstania sporów wynikających z Umowy lub w związku z nią, Strony 

zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji mających na celu ich 

polubownego rozstrzygnięcia. 

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

zgłoszenia sporu drugiej Stronie, będą rozpatrywane przez sądy powszechne. 

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

każdej ze Stron. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 10 Wejście w życie Umowy 

 

Umowa obowiązuje od dnia ............................... 2019 roku. 

 

 

Lista Załączników: 

 

Załącznik Nr 1: Regulamin współpracy technicznej; 

Załącznik Nr 2: Warunki finansowe; 

 

OPERATOR NADAWCA 



  

 

  

Załącznik nr 2 do Umowy 
na świadczenie usług emisji 
programów radiowych 
w zakresie UKF (znak 
postępowania: ( 1-T-PN-2019) 

WARUNKI FINANSOWE 

 

§ 1. Czas wykonania usług emisji sygnałów programu radiowego 

 

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

się: 

1) rzeczywisty czas emisji Sygnałów; 

2) stan emisji sygnałów fonicznych, z poziomem poniżej -24 dB, trwający jednorazowo 

do jednej minuty; 

3) przerw w emisji Sygnałów z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub z powodu 

niedostarczenia Sygnałów przez Nadawcę. 

2. Do czasu wykonania przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji Sygnałów nie 

zalicza się: 
przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatora plus 
dodatkowo minuty różnicy deklarowanego przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu 
(zgodnie Ofertą) a minimalnym czasem reakcji (1 godzina); 
nieuznawanego za przerwę w emisji Sygnałów w rozumieniu § 2 ust. 12 pkt a) 
Załącznika nr 1 do Umowy stanu obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu 
nominalnego mocy promieniowanej stacji nadawczej trwającego jednorazowo do 1 
minuty plus dodatkowo minuty różnicy deklarowanego przez Wykonawcę czasu 
reakcji serwisu (zgodnie Ofertą) a minimalnym czasem reakcji (1 godzina); 

1) przerw konserwacyjnych i remontowych; 

2) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn niezależnych od Operatora 

i Nadawcy. 

 

§ 2. Wysokość opłat 

 

1. Za wykonanie przez Operatora usług będących przedmiotem Umowy Nadawca 

zobowiązuje się płacić Operatorowi zryczałtowane opłaty miesięczne określone w tabeli 

poniżej: 

Lp. Nazwa obiektu f [MHz] 
Moc ERP 

koncesyjna 
[kW] 

Opłata miesięczna [zł] – C 

 

1
. 

   

 

2.     

3    



  

 

  

. 

4
. 

   

 

5
. 

   

 

6
. 

   

 

7
. 

   

 

8
. 

   

 

2. Opłaty wymienione w ust. 1 są powiększane o należny podatek od towarów i usług. 

 

§ 3. Odliczenia i odsetki 

 

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

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

pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru: 

     D1 = C * P1/21915 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie; 

D1 - kwota pomniejszenia [zł]; 

P1 - liczba minut przerw określonych w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszego Załącznika 

w miesiącu rozliczeniowym. 

 



  

 

  

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

określonych w § 1 ust. 2 pkt 2), 3) i 4) niniejszego Załącznika opłata określona w § 2 

zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru: 

D2 = C * P2/43830 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie; 

D2 - kwota pomniejszenia [zł]; 

P2 - liczba minut przerw określonych w § 1 ust. 2 pkt 2), 3) i 4) niniejszego Załącznika 

w miesiącu rozliczeniowym. 

 

3. W przypadku pracy Stacji z obniżoną mocą promieniowaną z przyczyn leżących po 

stronie Operatora opłata określona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze 

wzoru: 

 

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

gdzie: 

C  - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie; 

D3 - kwota pomniejszenia [zł] 
P3 - liczba minut pracy Stacji z obniżoną mocą promieniowaną w miesiącu 
rozliczeniowym; 
ERP – wartość obniżonej mocy promieniowanej; 
ERPmax – wartość maksymalnej mocy promieniowanej określonej w Załączniku nr 1 do 
Umowy. 

 

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

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

 D4 = C * 0,2*P4/43830 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie; 

D4 - kwota pomniejszenia [zł]; 

P4 - łączna liczba minut pracy stacji nadawczej przy braku emisji sygnału RDS z 

przyczyn leżących po stronie Operatora w miesiącu rozliczeniowym. 

 

5. W przypadku pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym z przyczyn leżących po 

stronie Operatora, opłata określona w § 2 niniejszego Załącznika zostaje pomniejszona o 

wartość obliczoną ze wzoru:  

      D5 = C * 0,2*P5/43830 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie; 

D5 - kwota pomniejszenia [zł]; 

P5 - łączna liczba minut pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym z przyczyn 

leżących po stronie Operatora w miesiącu rozliczeniowym. 

6. W przypadku pracy Stacji w warunkach nienależytego wykonania usług w rozumieniu § 2 

pkt 13 Załącznika nr 1 - Regulamin współpracy technicznej z przyczyn leżących po 



  

 

  

stronie Operatora, opłata określona w § 2 niniejszego Załącznika zostanie pomniejszona 

o wartość obliczoną ze wzoru: 

D6 = C * P6/87660 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie; 

D6 - kwota pomniejszenia [zł]; 

P6  - liczba minut pracy Stacji w warunkach nienależytego wykonania usług w rozumieniu 

§ 2 pkt 13 Załącznika nr 1 - Regulamin współpracy technicznej z przyczyn leżących 

po stronie Operatora w miesiącu rozliczeniowym; 

7. Łączna wysokość odliczonej kwoty oraz wszelkich innych roszczeń Nadawcy wobec 

Operatora związanych z przerwami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszego Załącznika nie 

może być wyższa w każdym miesiącu od zryczałtowanej opłaty miesięcznej. 

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

Operatorowi na jego żądanie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

§ 4. Sposób płatności 

 

1. Nadawca zobowiązuje się płacić opłaty miesięczne z dołu w terminie 21 dni od dnia 

wystawienia faktury przez Operatora, przelewem na rachunek bankowy Operatora 

wskazany w fakturze, pod warunkiem że faktura zostanie doręczona Nadawcy nie później 

niż 7 dni przed upływem terminu płatności wskazanego w fakturze. Jeżeli faktura zostanie 

doręczona Nadawcy później niż 7 dni przed upływem terminu płatności wskazanego w 

fakturze, Nadawca zobowiązany będzie do zapłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia 

faktury. Dniem zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Operatora. 

2. Nadawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 

896-00-07-583. 

3. Operator oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP ( ). 

 

 

 

OPERATOR                                                                                             NADAWCA 

 

 

……………………………….                                                  ………………………………… 

 

 


