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              Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie 

Radio Kraków S.A. 

al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków 

tel. 12-630-60-00, fax. 12-630-60-00 

e-mail: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl 

 
Kraków, dnia 28 lipca 2020 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

1) Nazwa  oraz adres Zamawiającego. 

1. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A.              

 al J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków. 

       tel. 12/630-60-00 – łączy ze wszystkimi komórkami 

       e-mail: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl  

       strona internetowa www.radiokrakow.pl 

        miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.bip.radiokrakow.pl 

   
 

2) Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części ustawą „PZP” 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), a jego wartość nie przekracza 

tzw. „progów unijnych”. 

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową, powołaną do przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z decyzją zamieszczoną 

na wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 

 

3) Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Usługi transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących na kanałach cyfrowych 

dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów nadawczych przez okres 24 miesięcy.  
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

64200000-8 Usługi telekomunikacyjne; 64228200-2 Usługi transmisji sygnału radiowego; 

3. Informacje niezbędne wykonawcy do prawidłowego wywiązania się ze zobowiązania 

i właściwego oszacowania ceny oferty: 

3.1 Informacje ogólne: 

3.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje usługi transmisji sygnału radiowego i sygnałów 

towarzyszących kanałów cyfrowych  dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów 

nadawczych w następujących relacjach: 

1) Radio Kraków S.A. – RTON Tarnów – łącze cyfrowe IP rezerwowane 

2) Radio Kraków S.A. – RTON Zakopane – łącze cyfrowe IP rezerwowane 

3) Radio Kraków S.A. – RTON Przehyba (Nowy Sącz) – łącze cyfrowe IP rezerwowane 

4) Radio Kraków S.A. – RTON Luboń (Rabka) – łącze cyfrowe IP rezerwowane 

5) Radio Kraków S.A. – TSR Jaworzyna (Krynica) – łącze cyfrowe IP rezerwowane 

6) Radio Kraków S.A. – RTCN Chorągwica i CLR Krzemionki – łącza cyfrowe IP 

multicast rezerwowane 

7) Radio Kraków S.A. – RTON Gorlice / EC – łącze cyfrowe IP rezerwowane 

mailto:monika.poniewierska@uj.edu.pl
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Zamawiający zainstaluje na poszczególnych łączach urządzenia końcowe (kodeki IP) tworząc 

synchroniczną sieć dosyłu sygnałów radiowych i sygnałów towarzyszących RDS i GPIO.  
4. Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

zwierają: OPZ i wzór umowy załączony do niniejszej SIWZ.  

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług – 

w wysokości ok.13% wartości zamowienia podstawowego. 

6. Ogólne warunki udziału w postępowaniu:  

6.1 wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, 

określonymi w niniejszej SIWZ; 

6.2  wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w SIWZ terminie; 

6.3 wykonawca musi zaoferować termin płatności zgodny z postanowieniami wzoru umowy 

załączonego do niniejszej SIWZ; 

6.4 wykonawca musi zapewnić deklarowane w ofercie zatrudnienie na podstawie umowy o 

pracę osób realizujących przedmiot zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy;  

6.5 zamawiający ma prawo kontroli (nie częściej niż raz na kwartał) deklarowanego w ofercie 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia w 

całym okresie obowiązywania umowy ze stanem faktycznym. 

7. Oryginał niniejszej SIWZ i jej załączników podpisany przez osoby uprawnione w imieniu 

zamawiającego, stanowiący podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią 

tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u zamawiającego i na stronie internetowej: 

www.bip.radiokrakow.pl w zakładce przetargi 

4) Termin wykonania zamówienia.  

1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia 01.10.2020 r.  

2. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy. 

 

5) Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów –  

1.1 o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunek dotyczący 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, 

a w szczególności wykaże, iż posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych  prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.); 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa –  

  2.1     o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże iż jest  ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto przedmiotu 

zamówienia; 

3. Zdolność techniczna –  

3.1 o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunek dotyczący 

zdolności technicznej, a w szczególności wykaże realizację co najmniej trzech usług  

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. w zakresie dosyłu 

sygnałów radiowych lub telewizyjnych)w tym co najmniej jednej o minimalnej wartości 

200.00,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy zł)- w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli 

okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie; 

4. Zdolność zawodowa – zamawiający wymga, aby realizacja przedmiotu zamówienia powierzona 

http://www.bip.radiokrakow.pl/
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była pracownikom wykonawcy posiadającym odpowiednie kwalifikacje, zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę za godziwe wynagrodzenie. Pracownicy wykonawcy realizujący 

przedmiot zamówienia winni mieć zawarte w zakresie obowiązków utrzymanie świadczenia usługi 

zgodnie z wymaganymi parametrami przez cały okres świadczenia usługi. Usługa winna być 

świadczona przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (dot. w szczególności 

kontroli, konserwacji i usuwania awarii oraz wykonywania innych zleceń związanych ze 

świadczeniem usługi).  

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału 

w postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie                

z postanowieniami ustawy PZP. 
 

6) Podstawy wykluczenia wykonawców. 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 

PZP. 

2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania 

wykonawcę: 

2.1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 

z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. 

zm.),  

2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

7) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, w terminie przez siebie 

wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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7.1 Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą. 

7.1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 

i 8 ustawy PZP, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

formularza oferty; 

7.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 

wykluczenia musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 powyżej, 

w części dotyczącej podwykonawców; 

7.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których 

mowa w punkcie 7.1.1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie publiczne. 

7.1.4.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w pkt 5)1.1 SIWZ, wykonawca składa w treści formularza oferty 

oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych  prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. 

zm.); a dokument w wymaganej formie przedkłada na wezwanie zamawiającego 

w procedurze „odwróconej” wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona przez zamawiającego. 
7.4.5.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w pkt 5)3.1 SIWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty wykaz 

co najmniej 3usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 

(tj. w zakresie dosyłu sygnałów radiowych lub telewizyjnych) w tym co najmniej 

jednej o minimalnej wartości 200.00,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy zł) - w 

okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – 

w tym okresie ; 

 

7.2 Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy 

poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. 

Wykonawca, polegający na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając – wraz z ofertą – pisemne 

(tj. w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wedle wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do formularza oferty. Treść zobowiązania powinna bezspornie 

i jednoznacznie wskazywać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego 

zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób i w jakim zakresie będzie ono wykonywane. 

 

7.3 Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 

3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu 

wykonawców biorących udział w postępowaniu i złożonych ofert. 

7.3.1 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, składane 

w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego – po otwarciu 

ofert – wykaz wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem 

powyższego oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody wskazujące na 
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to, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w przedmiotowym 

postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. 

 

7.4 Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które wykonawca będzie 

zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

7.4.1 Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona 

oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia 

oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

7.4.2 Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 

- kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych  prowadzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2460 z późn. zm.); 

-kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia; 

            - Oferta Szczegółowa sporządzona przez Emitel na podstawie Wniosku o Dostęp  

zawierającą szczegółowe warunki świadczenia Dostępu celem realizacji usług  

telekomunikacyjnych we wskazanym obiekcie 

          - lista osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą realizować 

przedmiot zamówienia 

 

8) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego lub drogą 

elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać 

złożona w formie oryginału, na piśmie, przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem 

albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest: 

      Robert Majewski, Tel.: +48 12/630-63-31;  e-mail: robert.majewski@radiokrakow.pl  

 

9) Wymagania dotyczące wadium.  

1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.  

2. Rachunek bankowy Zamawiającego do wniesienia wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w 

Limanowej, nr rachunku: 30 8804 0000 0050 0500 0530 0001 

3. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu winien wskazać numer rachunku bankowego do 

zwrotu wadium 

4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem 

z ofertą. 

5. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty 

kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony 

mailto:robert.majewski@radiokrakow.pl
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gwaranta/poręczyciela. Gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa, 

zobowiązująca gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji do 

określonej wysokości sumy gwarancyjnej). Koniecznym jest, aby dokument ten 

obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Pzp. Koniecznym jest również, aby 

gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. 

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi mieć taką 

samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu 

wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji 

powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą 

rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że 

wynika to z przepisów prawa. 

 

10) Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia 

ofert. 

 

11) Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia. 

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 

z uwzględnieniem postanowień art. 23 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez 

wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SIWZ i jej załączników, a w szczególności musi 

zawierać: 

3.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami; 

3.2 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile 

oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę 

składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez 

wszystkich członków konsorcjum]. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony 

dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa 

sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski; 

3.3 wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich 

udział w realizacji zamówienia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza 

oferty. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim. 

5. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom 

postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazać, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; 

„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej 

na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na 
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formularzu oferty i na jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów 

poświadczanych za zgodność z oryginałem podpisy (podpis) winny być opatrzone pieczęcią 

firmową i imienną wykonawcy.  

7. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane 

i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz, aby 

wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) 

podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

 

12) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać (osobiście lub poprzez operatora pocztowego)w siedzibie  Radia Kraków 

S.A., przy al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków (parter), w terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r., 

do godz. 10:00. 

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zamawiający zwraca zgodnie z zasadami 

wynikającymi z art. 84 ustawy PZP. 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres 

podany w pkt 12)1 SIWZ, oraz oznaczyć następująco: „Oferta na usługę dosyłu sygnału 

radiowego do obiektów nadawczych Radia Kraków S.A., ID: 2-T-PN.2020 – nie otwierać przed 

dniem 11 sierpnia  2020 r., godz. 10:15” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 

przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po 

upływie terminu składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11 sierpnia 2020 r., o godz. 10:15, w siedzibie 

zamawiającego przy al. Słowackiego 22 w Krakowie. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 

w poszczególnych ofertach dla całości zamówienia. 

 

13) Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca winien przedstawić wyrażoną w PLN cenę za realizację całości przedmiotu 

zamówienia w formie indywidualnej kalkulacji cenowej, przy uwzględnieniu wymagań i 

zapisów ujętych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. 
2. Podana przez wykonawcę w ofercie cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia nie 

stanowi wartości ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy, a jedynie służy porównaniu ofert 

złożonych w postępowaniu. Natomiast umowa z wyłonionym w niniejszym postępowaniu 

wykonawcą zostanie zawarta do kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotu zamówienia. 
3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, 

płatność nastąpi zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. 

4. W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym wykonawcą umowy wysokość maksymalnego 

wynagrodzenia należnego wykonawcy ulegnie zmianie w drodze pisemnego aneksu w przypadku: 

4.1 ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych 

wykonanych dostaw stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu 

wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT; 

4.2 ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.) wpływającej na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów 

dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę; 

4.3 ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 53 z późn. zm.) oraz ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) wpływającej na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia 

w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek; 

4.4        zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2215 ze zm.) wpływającej na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu zmiany postanowień 

umowy o prowadzenie pracowniczego zawartej przez wykonawcę z instytucją finansową 

zarządzającą PPK, dotyczących ww. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

 

14) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

2.1 Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 80%; 

2.2 Kryterium społeczne - procentowy wskaźnik osób realizujących przedmiot umowy 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  – 20% 
3. Punkty przyznawane za kryterium „cena brutto za całość przedmiotu zamówienia”, będą liczone 

wg następującego wzoru: 

C = (Cnaj : Co) x 80 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

Co - cena podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 80. 

4. Punkty przyznawane za kryterium ”procentowy wskaźnik osób realizujących przedmiot umowy 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”  będą liczone wg następującego wzoru: 

S = (Snaj : So) x 20 

gdzie:  

S - liczba punktów przyznana danemu wykonawcy za liczbę osób realizujących 

przedmiot umowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

So - liczba osób zatrudnionych deklarowana przez wykonawcę, dla którego wynik jest 

obliczany, 

Snaj - najkorzystniejsza (największa) liczba osób zatrudnionych deklarowana przez 
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wykonawców w postepowaniu . 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 

20.  

. 

5. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(bez zaokrągleń). 

6. Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

15) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien złożyć lub przekazać: 

1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli 

nie został złożony wraz z ofertą; 

1.2 kserokopię wpisu do rejestru UKE 

1.3 kserokopię polisy OC 

1.4 kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty wspólnie 

ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego (tj. konsorcjum); 

2. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

 

16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 1% ceny ofertowej brutto. 

 

17) Wzór umowy – Stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym 

podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy - 

Prawo Zamówień Publicznych, Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy PZP. 

 

19) Postanowienia ogólne. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do 

treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także 

wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powołuje w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 

20) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy wykonawcy będącego osobą 

fizyczną 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Radio 

Kraków S.A. informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Kraków S.A.,  

al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków. 

2. Radio Kraków S.A.  wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, al. J. Słowackiego 22, 30-007 

Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@radiokrakow.pl lub 

pod nr telefonu: 12/630-60-00 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ID 2-T 

PN-2020. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres: 

co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych 

umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych 

osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

Ogólnego. 

11. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników. 

12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 

Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 8 i 10 powyżej oraz do 

uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

mailto:iod@radiokrakow.pl
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13. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

21) Załączniki do SIWZ. 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty; 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ID 2-T-PN-2020 

 

 

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem zamówienia publicznego są:   

usługi transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących na kanałach cyfrowych dla 

dosyłu sygnału radiowego do obiektów nadawczych przez okres 24 miesięcy w następujących 

relacjach: 

1) Radio Kraków S.A. – RTON Tarnów,             Łącze cyfrowe IP,  rezerwowane 

2) Radio Kraków S.A. – RTON Zakopane,             Łącze cyfrowe IP,  rezerwowane 

3) Radio Kraków S.A. – RTON Przehyba (Nowy Sącz),   Łącze cyfrowe IP, rezerwowane 

4) Radio Kraków S.A. – RTON Luboń (Rabka),            Łącze cyfrowe IP,  rezerwowane 

5) Radio Kraków S.A. – TSR Jaworzyna,               Łącze cyfrowe IP,  rezerwowane 

6) Radio Kraków S.A. – RTCN Chorągwica i CLR Krzemionki, Łącza cyfrowe IP, multicast 

                                        rezerwowane 

7) Radio Kraków S.A. – RTON Gorlice / EC,            Łącze cyfrowe IP,  rezerwowane  

 

Zamawiający zainstaluje na poszczególnych łączach urządzenia końcowe (kodeki IP), 

tworząc synchroniczną sieć dosyłu sygnałów radiowych i sygnałów towarzyszących RDS i 

GPIO. 

Kodeki powinny dostarczać informację o obecności sygnału na ich wejściu do istniejącego w 

siedzibie Zamawiającego systemu nadzoru. 

Wymagane parametry łączy wymienionych w punktach 1 – 5 i 7: 

 Łącza cyfrowe symetryczne między siedzibą Zamawiającego  

a poszczególnymi nadajnikami o przepływności  3 Mbit/s każde 

 Łącza typu punkt-punkt dwukierunkowe (z siedziby Zamawiającego do nadajników)  

 Formatem wejściowym i wyjściowym toru dosyłowego jest AES/EBU; 

 Transmisja bez kompresji audio – PCM 

 Częstotliwość próbkowania audio określona przez Zamawiającego 

 Rozdzielczość 16 bitów. 

 FEC 50%. 

 Opóźnienie sygnału wyjściowego względem sygnału wejściowego nie może być 

większe niż 15 ms ze względu na wykorzystywanie tego sygnału do pracy z antenową 

modulacją zwrotną. 

 Pasmo przenoszenia sygnału audio na drodze od siedziby Zamawiającego do 

nadajników: 30Hz – 15kHz, z tolerancją +0,5; -1 dB względem poziomu sygnału o 

częstotliwości 1 kHz. 

 Tłumienie przesłuchu międzykanałowego winno być większe lub równe 60 dB. 
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 Kanały dla transmisji danych dodatkowych z szybkością nie mniejszą niż 9600 bit/s do 

dosyłu danych do koderów RDS w obiektach. 

 W relacji: Studio Radio Kraków – każdy OBIEKT NADAWCZY  łącza nr 1-5 muszą 

mieć zapewnione alternatywne łącze rezerwowe (w innej technologii, przebieg inną 

trasą, itp.) poprzez zapewnienie drugiego niezależnego kanału transmisyjnego (łącza 

telekomunikacyjnego – z wyłączeniem kodeków) w innej technologii niż kanał 

podstawowy z automatycznym przełączaniem tych kanałów w przypadku awarii 

jednego z nich. 

 Zamawiający wymaga synchronizacji kodeków Wykonawcy sygnałem wejściowym. 

 Zamawiający wymaga wprowadzenia do każdego łącza po cztery dwukierunkowe 

kanały sterowania GPIO TTL do sterowania i kontroli urządzeń Zamawiającego w 

obiektach nadawczych. 

 Wykonawca zapewnieni w poszczególnych obiektach automatyczne przełączanie 

podstawowego toru dosyłowego (sygnał AES/EBU) na dosył rezerwowy z retransmisji 

(sygnał L+P).  

 Zamawiający wymaga transmisji zwrotnej audio z poszczególnych obiektów do 

siedziby Zamawiającego. W obiektach nadawczych sygnały Audio (L+P) należy 

pobrać z urządzeń odbiorczych będących własnością Zamawiającego zainstalowanych 

w poszczególnych obiektach nadawczych. Punkt styku w siedzibie Zamawiającego: 

AES/EBU i audio L+P. 

 Wymagane łącze symetryczne ponieważ oprócz dosyłu sygnałów do nadajników 

będzie wykorzystywany tor zwrotny.  

 

Wymagane parametrów łączy wymienionych w punkcie 6: 

 Łącza cyfrowe symetryczne między siedzibą Zamawiającego  

a poszczególnymi nadajnikami o przepływności 3 Mbit/s każde. 

 Łącze typu punkt-wielopunkt (dwukierunkowe z siedziby Zamawiającego do nadajnika 

w obiekcie RTCN Kraków/Chorągwica i jednokierunkowe do SLR 

Kraków/Krzemionki),  

 Formatem wejściowym i wyjściowym toru dosyłowego jest AES/EBU; 

 Transmisja bez kompresji audio – PCM. 

 Częstotliwość próbkowania audio określona przez Zamawiającego. 

 Rozdzielczość 16 bitów. 

 FEC 50%. 

 Opóźnienie sygnału wyjściowego względem sygnału wejściowego nie może być 

większe niż 15 ms ze względu na wykorzystywanie tego sygnału do pracy z antenową 

modulacją zwrotną,. 

 Pasmo przenoszenia sygnału audio na drodze od siedziby Zamawiającego do 

nadajników: 30Hz – 15kHz, z tolerancją +0,5; -1 dB względem poziomu sygnału o 

częstotliwości 1 kHz. 

 Tłumienie przesłuchu międzykanałowego winno być większe lub równe 60 dB 

 Kanał dla transmisji danych dodatkowych z szybkością nie mniejszą niż 9600 bit/s do 

dosyłu danych do kodera RDS (dotyczy tylko obiektu RTCN Kraków/Chorągwica). 

 Wykonawca zapewnieni w RTCN Kraków / Chorągwica automatyczne przełączanie 

podstawowego toru dosyłowego (sygnał AES/EBU) na dosył rezerwowy z retransmisji 

(sygnał L+P).  
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 W siedzibie Radia Kraków wymagany kodek rezerwowy dla łącza nr 6. Praca kodeka 

w systemie aktywnej rezerwy (w przypadku awarii kodeka podstawowego ma nastąpić 

przełączenie na kodek rezerwowy). Zamawiający wymaga również możliwości 

samodzielnego zarządzania kodekiem rezerwowym w celu rezerwowania innych łączy. 

 W relacji: Studio Radio Kraków – SLR Kraków / Krzemionki i RTCN Chorągwica 

łącze nr 6 musi mieć zapewnione alternatywne łącze rezerwowe (w innej technologii, 

przebieg inną trasą, itp.) poprzez zapewnienie drugiego niezależnego kanału 

transmisyjnego (łącza telekomunikacyjnego – z wyłączeniem kodeków) w innej 

technologii niż kanał podstawowy z automatycznym przełączaniem tych kanałów w 

przypadku awarii jednego z nich. 

 Zamawiający wymaga synchronizacji kodeków Wykonawcy sygnałem wejściowym. 

 Zamawiający wymaga wprowadzenia do łącza nr 6 czterech dwukierunkowych 

kanałów sterowania GPIO TTL do sterowania i kontroli urządzeń Zamawiającego w 

obiekcie nadawczym. 

 Zamawiający wymaga transmisji zwrotnej audio z RTCN Kraków/ Chorągwica do 

siedziby Zamawiającego. W obiekcie nadawczym sygnały Audio (L+P) należy pobrać 

z urządzeń odbiorczych będących własnością Zamawiającego zainstalowanych w tym 

obiekcie. Punkt styku w siedzibie Zamawiającego: AES/EBU i audio L+P. 

 Wymagane łącze symetryczne ponieważ oprócz dosyłu sygnałów do nadajników 

będzie wykorzystywany tor zwrotny z RTCN Kraków / Chorągwica. 

Uwagi: 

1. Czas usunięcia awarii w przesyle sygnału  nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia 

awarii przez Zamawiającego. 

 

2. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający udostępni: 

a) miejsce na maszcie/dachu budynku, posadowionym na nieruchomości Zamawiającego, 

umożliwiające zainstalowanie anteny radiowej wraz z urządzeniami zewnętrznymi, zgodnie z 

Prawem budowlanym i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

b) miejsce w pomieszczeniu w siedzibie Zamawiającego, umożliwiające  kompleksowe (część 

mechaniczna i elektryczna) zainstalowanie we własnym zakresie przez Wykonawcę  

obudowy teleinformatycznej (szafy stojącej 19’’) dla urządzeń przesyłu z dostosowaniem do 

istniejącej konfiguracji pozostałych urządzeń według zaleceń Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający zapewni swobodny dostęp do urządzeń Wykonawcy, przez całą  dobę, 

we wszystkie dni roku w celu realizacji wszelkich prac związanych z wykonywana usługą 

dosyłu, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do 

kontaktów z Wykonawcą.  

 

4. Dostęp do obiektów nadawczych uzyskuje Wykonawca we własnym zakresie od ich 

właściciela. Właścicielem obiektów nadawczych wymienionych w poniższej tabeli jest 

EmiTel S.A. z siedzibą w Warszawie.    

 

W obiektach nadawczych, których właścicielem jest Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie, 

świadczenie usługi dosyłu modulacji przez operatorów innych niż Emitel S. A. może się 

odbywać na bazie „Oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym…” zatwierdzonej przez 

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).  
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W przypadku, w którym wykonawca zamierza skorzystać z obiektów znajdujących się w 

posiadaniu Emitel S.A. na zasadach uregulowanych w Ofercie ramowej o dostępie 

telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych, 

zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie, iż posiada ważną na dzień złożenia oferty Zamawiającemu Ofertę Szczegółową 

w rozumieniu powołanej decyzji tj. ofertę sporządzoną przez Emitel na podstawie Wniosku o 

Dostęp zawierającą szczegółowe warunki świadczenia Dostępu celem realizacji usług 

telekomunikacyjnych we wskazanym obiekcie.  

 

1. 
RTCN Kraków / Chorągwica Mietniów 

20E05’04’’   

49N57’25’’ 

2. 
SLR Krzemionki Kraków 

19E56’53’’ 

50N02’ 

3. 
RTON Rabka / Luboń Wielki Rabka 

19E59’41’’   

49N39’13’’ 

4. 
RTON Szczawnica / g. Przehyba Szczawnica 

 

20E33’26’’   

49N28’02’’ 

5. 
RTON Tarnów / g. Św. Marcina Tarnów 

21E00’58’’   

49N59’05’’ 

6. 
RTON Zakopane / Gubałówka Zakopane 

19E56’18’’   

49N18’30’’ 

7. 
TSR Krynica Jaworzyna 

20E53’50’’   

49N25’02’’ 

8. 
RTON Gorlice Gorlice 

21E10’57’’   

49N40’38’’ 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY – ID 2-T-PN-2020 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ZAMAWIAJĄCY:   Radio Kraków S.A. 

Al. J. Słowackiego 22, 30 – 007 Kraków 

_____________________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) wykonawcy:   

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

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

Adres siedziby:      

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

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

Adres do korespondencji:   

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

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

Kontakt: 

tel.: ................................................................... 

fax: ................................................................... 

e-mail:   .................................................................... 

Inne dane: 

NIP: PL ............................................................. 

REGON:   .................................................................. 

 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na usługę dosyłu sygnału radiowego do 

obiektów nadawczych składamy poniższą ofertę: 

  

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę brutto (tj. wraz 

z należnym podatkiem od towarów i usług VAT): ………………….. PLN (słownie: 

................................................................................................... 00/100); 

2) deklarujemy liczbę ………………….. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

realizujących przedmiot zamówienia 

3) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 

określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak 

również zgodny z obowiązującymi normami;  

4) oświadczamy, iż legitymujemy się wszelkimi pozwoleniami uprawniającymi do wykonywania 

prowadzonej przez nas działalności, a w szczególności posiadamy aktualny wpis do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych  prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, z dnia ........................................................ r.,  

5) oświadczamy, iż posiadamy ważną Ofertę Szczegółową sporządzoną przez Emitel na 

podstawie Wniosku o Dostęp zawierającą szczegółowe warunki świadczenia Dostępu celem 

realizacji usług  telekomunikacyjnych we wskazanym obiekcie 
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6) oświadczamy, iż posiadamy aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę 

ubezpieczenia w wysokości co najmniej ceny ofertowej 

7) oferujemy termin płatności zgodny z postanowieniami zwartymi we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik do SIWZ; 

8) oświadczamy, że wybór oferty: 

 nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług* 

 będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy 

będzie dotyczył ……………………………………………………………………..…………. 

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

…………………………………………………………………………………………………….* 
[*1/niepotrzebne skreślić; 2/wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującej 
ustawy o podatku od towarów i usług VAT] 

9) oświadczamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorczości 

(tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1292 ze zm.) należymy do: 

 mikroprzedsiębiorstw* 

 małych przedsiębiorstw* 

 średnich przedsiębiorstw* 
[*niepotrzebne skreślić] 

10) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia; 

11) w przypadku udzielenia nam zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

zasadach w niej opisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

12) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart; 

13) załącznikami do niniejszego formularza są: 

 spis treści /fakultatywnie/; 

 Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do 

odpowiednio /o ile dotyczy/: wykonawcy/podmiotu trzeciego/podwykonawcy; 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego wraz ze 

stosownym zobowiązaniem /o ile dotyczy/; 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom wykonania części 

przedmiotu zamówienia /Wykaz podwykonawców – o ile dotyczy/; 

 Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia – dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu; 

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 

 Potwierdzenie zlożenia wadium 

 Inne. 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)  
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Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym usługę dosyłu sygnału radiowego do obiektów 

nadawczych.  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

a) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy PZP, 

b) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 

i 8 ustawy PZP.  

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ……………..…. *ustawy PZP. 
[*podać mającą zastosowanie podstawę do wykluczenia, spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy PZP] 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP 

podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA /PODMIOT TRZECI/ : 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), ……………………..….…… nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia.  
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........................................................................  

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA /PODWYKONAWCA ZWYKŁY/: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), ……………………..….…… nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)  
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 

 (Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE  

O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO, W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługę dosyłu sygnału radiowego do obiektów 

nadawczych, oświadczam, iż podmiotem, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu jest: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP 

Nazwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Ja (My) niżej podpisany (ni) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na: usługę dosyłu sygnału radiowego do obiektów 

nadawczych 

, zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………  
[*podać pełną nazwę /firmę/ wykonawcy wraz z danymi adresowymi] 
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W celu oceny, czy ww. wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do moich zasobów podaję: 

 

1) zakres moich zasobów dostępnych wykonawcy: 

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

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

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

 

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

 

3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z wykonawcą: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego) 

 
 
[POUCZENIE: Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać zakres zobowiązania podmiotu 
trzeciego, określać czego zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób i w jakim zakresie będzie ono wykonywane] 
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

(wykaz podwykonawców) 

 

Oświadczamy, że: 

 

 powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) 

zamówienia: 

 

1) Podwykonawca: ……………………………………………………………………………….. 
[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG] 

Zakres zamówienia ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
[*podać] 

2) Podwykonawca: ……………………………………………………………………………….. 
[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG] 

Zakres zamówienia …………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 
[*podać] 

 

 nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
[*w razie braku podwykonawców – niepotrzebne skreślić] 

 

 

 
 [Jeżeli wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, zamawiający uzna, że nie powierza 
podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych przedmiotowym zamówieniem] 
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Załącznik nr 4 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

WYKAZ USŁUG TRANSMISJI SYGNAŁU RADIOWEGO I SYGNAŁÓW 

TOWARZYSZĄCYCH  DLA DOSYŁU SYGNAŁU RADIOWEGO DO 

OBIEKTÓW NADAWCZYCH 

(dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu) 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym usługę dosyłu sygnału radiowego do obiektów 

nadawczych niniejszym oświadczamy, że: wykonaliśmy co najmniej trzy usługi tożsame z 

przedmiotem zamówienia, w tym jedną o wartości większej niż 200.000,00 zł netto 

 
LP. Odbiorca usługi Wartość usługi Data rozpoczęcia 

/zakończenia 

1. 

..... 

   

 

 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 
[* niepotrzebne skreślić] 
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Załącznik 5 do formularza oferty 

 

(Wykonawca/Pieczęć firmowa wykonawcy)                                                   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
1
 

 

Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ................................2020 roku. 

 

 

 

\…………............................................................ 

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Wymagane wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób niż bezpośrednio 

jego dotyczących oraz nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.  W pozostałych przypadkach wykonawca nie składa oświadczenia. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

(powiązania kapitałowe) 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  

 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej zamawiającego informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że: 

 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę 

w niniejszym postępowaniu *
)
 

 

lub 

 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami *
)
 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Lista wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy 

kapitałowej *
)
 

 

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

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

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

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

 

 

…………............................................................ 
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(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
[*niepotrzebne skreślić] 

 
[Oświadczenie można złożyć faksem lub emailem w zakreślonym powyżej terminie, a następnie 
niezwłocznie przesłać pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem] 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

 

- PROJEKT UMOWY – 

 
 

o świadczenie usług transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących  

dla dosyłu sygnału do obiektów nadawczych 

 

 

w dniu …………….. 2020 roku w Krakowie pomiędzy: 

 

spółką pod firmą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków S.A.";  

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; 

zwaną dalej „Nadawcą"; reprezentowaną przez: 

 

Mariusza Bartkowicza - Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego 

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2; 

 

a 

 

spółką pod firmą …………………….. 

z siedzibą i adresem w ………………………………….; 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………. w 

………………., ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

………………………..; numerze NIP: ………………., REGON: …………….; 

zwaną dalej „Operatorem"; 

 

reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………. 

2. …………………………………….. 

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik Nr 1 
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Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień     

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z póżn. zm.), na usługi transmisji sygnału radiowego i 

sygnałów towarzyszących dla dosyłu sygnału do obiektów nadawczych (Nr sprawy 2-T-PN-

2020) 

 

została zawarta Umowa następującej treści: 

 

 

§ 1. Oświadczenia Stron 

 

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

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej (UKE) - wpis nr ………., zgodnie z kopią zaświadczenia o wpisie 

stanowiącą Załącznik Nr 3. 

2. 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 2020 r. poz. 805). 

 

§ 2. Przedmiot Umowy 

 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Nadawcy usług dosyłu 

sygnałów programu radiowego „Radio Kraków" dostarczonych przez Nadawcę, zwanych dalej 

„Sygnałami" za pomocą łączy w technologii IP wymienionych w Załączniku Nr 4. 

 

§ 3. Czas trwania Umowy 

 

Umowa zostaje zawarta  na okres od dnia 01.10.2020 r. do 31.09.2022 r. 

 

§ 4. Zobowiązania Operatora 

 

W celu wykonania przedmiotu Umowy Operator zobowiązuje się do: 

1) wykonania wszelkich niezbędnych do realizacji nin. Umowy instalacji, sprawdzenia 

poprawności działania urządzeń i łączy do poszczególnych obiektów nadawczych;   

2) sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego  – wg Załacznika nr  7;  

3) świadczenia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku na rzecz Nadawcy usług 

dosyłu Sygnałów w relacjach wymienionych w Załączniku Nr 4; 

4) posiadania aktualnych wymaganych przez przepisy prawa dokumentów uprawniających do 

świadczenia w ramach Umowy Usługi; 

5) dokonywania obliczeń opłat za wykonane usługi zgodnie z zasadami określonymi w 

Załączniku nr 6. 

§ 5. Zobowiązania Nadawcy 

 

W celu wykonania przedmiotu Umowy Nadawca zobowiązuje się do: 

1) uiszczania na rzecz Operatora opłat za wykonane usługi zgodnie z Załącznikiem Nr 6; 
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2) posiadania aktualnych wymaganych przez przepisy prawa dokumentów uprawniających do 

rozpowszechniania programu radiowego Umowy oraz dostarczenia Operatorowi kopii tych 

dokumentów w ciągu 7 dni od ich otrzymania; 

3) pisemnego informowania Operatora o wszystkich wystąpieniach do organów administracji 

publicznej dotyczących przedmiotu Umowy; 

4) dostarczania Sygnałów do punktu styku o parametrach określonych w Załączniku Nr 5. 

 

 

 

 

 

§ 6. Zobowiązania Stron 

Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania „Regulaminu współpracy technicznej" 

stanowiącego Załącznik nr 5. Osobą odpowiedzialną za strony Operatora za kontakty z Nadawcą 

dotyczące realizacji Umowy jest wskazany pisemnie przedstawiciel Operatora. 

Osobą odpowiedzialną ze strony Nadawcy za kontakty z Operatorem dotyczące realizacji 

Umowy jest wskazany pisemnie przedstawiciel Nadawcy. 

Strony będą się niezwłocznie zawiadamiać na piśmie o zmianie osób wyznaczonych do 

kontaktów w ramach Umowy, bez konieczności   sporządzania Aneksu do Umowy. 

 

§ 7. Warunki finansowe 

Warunki finansowe świadczenia przez Operatora na rzecz Nadawcy usług dosyłu Sygnałów 

określa Załącznik nr 6. 

 

§ 8. Odpowiedzialność 

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

nienależytego wykonania zobowiązań z Umowy. Naprawienie szkody nie obejmuje korzyści 

utraconych przez Nadawcę. 

2. Operator nie odpowiada za szkody wobec osób trzecich powstałe w związku z działaniem 

Nadawcy lub osób działających w jego imieniu. 

 

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Strony ustanawiają zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 

1% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. Warunków Finansowych. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie wniesione przez 

Operatora przelewem na rachunek bankowy nadawcy nie później niż w dniu podpisania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone/ zwolnione, jeżeli nie 

zostanie zarachowane na pokrycie roszczeń Nadawcy wynikających z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w ciągu 14 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 

uznania przez Nadawcę za należycie wykonane. 
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4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub naruszenia któregokolwiek z 

warunków Umowy Nadawca ma prawo wykorzystać zabezpieczenie do zgodnego z Umową 

wykonania zamówienia i pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

5. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża 

Operatora. 

 

§ 10. Kary umowne 

1. Strony  zastrzegają   kary   umowne  naliczane  od  całkowitej wartości przedmiotu umowy  

brutto w   następujących wypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Operatora z przyczyn zależnych od 

Nadawcy, Nadawca zapłaci Operatorowi karę umowną w wysokości 1% wartości 

przedmiotu umowy brutto   

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Nadawcę z przyczyn, za które odpowiada 

Operator, Operator zapłaci Nadawcy karę umowną w wysokości 1% wartości Umowy 

brutto  

2. Naliczona kara umowna może zostać przez Nadawcę potrącona z należnego 

Operatorowi wynagrodzenia, na co Operator niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę, a także 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Nadawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust.1 lit. a) płatne będą w terminie 7 dni od daty 

wystawienia przez Operatora noty księgowej, opiewającej na wartość naliczonych kar. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust.1 lit. b) i c) płatne będą w terminie 7 dni od daty 

wystawienia przez Nadawcę noty księgowej, opiewającej na wartość naliczonych kar. 

 

§ 11. Poufność 

1. Treść Umowy oraz informacje związane z Umową, niezależnie od formy uzyskania, 

nośnika i źródła tych informacji, z wyjątkiem informacji, które są wymagane zgodnie z 

prawem lub dostępne publicznie bez naruszenia Umowy, zwane dalej „Informacjami", 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa każdej ze Stron. 

2.  Każda ze Stron zobowiązuje się: 

1) zabezpieczyć Informacje przed dostępem osób trzecich, nie ujawniać ich bez uprzedniej 

pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie nabywać ich od osoby nieuprawnionej; 

2) wykorzystywać Informacje wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy; 

3) Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą każdą ze Stron w czasie 

obowiązywania Umowy oraz przez czas 5 lat po jej rozwiązaniu lub zakończeniu; 

4) Informacje określone w tym paragrafie mogą być przekazywane podmiotom zależnym lub 

podmiotom, wobec których Strona jest podmiotem zależnym lub udziałowcom albo 

akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5% udziałów lub akcji, w przypadkach, gdy jest to 

wymagane przepisami prawa. Przez podmiot zależny Strony rozumieją podmiot, w którym 

posiadają, co najmniej 50% udziałów lub głosów w jego władzach; 

5) Zapis powyższego paragrafu nie narusza postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
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§12. Zawieszenie świadczenia usług dosyłu Sygnałów 

 

Operator może zawiesić świadczenie usług dosyłu Sygnałów na rzecz Nadawcy, bez rozwiązania 

Umowy, w przypadku nieuiszczenia przez Nadawcę należności z tytułu Umowy za co najmniej 

dwa miesiące, po uprzednim wezwaniu na piśmie i udzieleniu dwutygodniowego terminu do 

zapłaty. O zawieszeniu świadczenia usług Operator zawiadamia Nadawcę pisemnie listem  

poleconym za potwierdzeniem odbioru z czternastodniowym wyprzedzeniem.Korespondencja 

zostanie przesłana na adresy wskazane w § 14.  Wznowienie świadczenia usług nastąpi po 

zapłacie przez Nadawcę całości zaległych należności. 

 

 

§13. Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana: 

1) za porozumieniem Stron; 

2) przez Operatora w przypadku nieotrzymania, wygaśnięcia lub utraty jakiegokolwiek 

zezwolenia umożliwiającego świadczenie Usługi; 

3) przez Operatora w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym; 

4) przez Operatora w razie nieuiszczenia przez Nadawcę zaległych należności z tytułu Umowy 

po zawieszeniu świadczenia usług zgodnie z § 12, po uprzednim wezwaniu na piśmie i 

udzieleniu dodatkowego dwutygodniowego terminu zapłaty; 

5) przez Operatora w przypadku braku ochrony bądź zapewnienia dostępu do sprzętu Operatora, 

zainstalowanego w punktach końcowych znajdujących się w lokalizacjach Nadawcy; 

6) przez Operatora w przypadku wykorzystywania przez Nadawcę łączy dosyłowych dla celów 

sprzecznych z prawem lub niezgodnych z zapisami niniejszej Umowy; 

7) przez Nadawcę jeśli zwłoka w usunięciu przerwy pracy (awarii) łącza telekomunikacyjnego 

przekroczy 7 dni roboczych. 

 

2. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej wysłanej 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

3. Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp Dz.U.2019 poz.1843, Nadawca zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§14. Adresy do doręczeń 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

dla Operatora -  

dla Nadawcy - Radio Kraków SA, al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków. 
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2. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o każdej zmianie 

adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie 

doręczone. Zmiana adresu nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. 

 

§ 15. Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli zostało ono spowodowane działaniem „siły 

wyższej". 

2. Dla potrzeb Umowy „siła wyższa" oznacza zdarzenie niezależne od Strony nim dotkniętej, 

zaistniałe po podpisaniu Umowy, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można  

zapobiec  przy  dołożeniu najwyższej staranności, a  w szczególności: wojnę, w tym wojnę 

domową, zamieszki, strajki z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwach każdej ze Stron, 

akty sabotażu, katastrofy naturalne, wyładowania atmosferyczne, intensywne opady, akty 

władcze o charakterze powszechnym. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której to zdarzenie dotyczy, bezzwłocznie 

poinformuje drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu takiego zdarzenia. Jeżeli Strony nie 

postanowią inaczej Strony będą kontynuowały wykonywanie Umowy, w zakresie, w jakim to 

możliwe pomimo   występowania siły wyższej. 

4. Jeżeli w przypadku zaistnienia siły wyższej niewykonanie bądź nienależyte wykonanie 

Umowy przez jedną ze Stron spowoduje niemożność prawidłowego wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z Umowy przez drugą Stronę, Strona ta nie będzie odpowiedzialna 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych zobowiązań. 

 

 

§ 16. Postanowienia końcowe 

1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa 

telekomunikacyjnego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności w postaci Aneksów do Umowy, o ile Umowa nie stanowi 

inaczej. 

4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie   której dokona wyboru Wykonawcy: 

 

a) w przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu lub zaistnienia zmiany zapotrzebowania na 

w/w przedmiot zamówienia, bądź w przypadku zaistnienia obydwóch w/w okoliczności 

jednocześnie. 

b) zaistnienia zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy, pod warunkiem, że zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

c) zaistnienia celowości zmiany aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej 

efektywności w sposób nie powodujący zmiany ceny. 

 

5. Spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla Nadawcy. 
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6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej Umowy w przypadku wydania decyzji 

administracyjnych uniemożliwiających lub utrudniających świadczenie usługi na 

dotychczasowych warunkach lub z określonymi parametrami. 

 

 

 

 

 

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

                 Nadawca                                                                                            Operator 

 

 

Lista Załączników: 

Załącznik nr 1: Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Operatora 

Załącznik nr 2: Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Nadawcy 

Załącznik nr 3: Kopia zaświadczenia o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych 

Załącznik nr 4: Wykaz łączy. 

Załącznik nr 5: Regulamin współpracy technicznej 

Załącznik nr 6: Warunki finansowe. 

Załącznik nr 7: Protokół odbiorczy Usługi. 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ................................ z dnia ................................. 

Wykaz łączy. 

Lp. 
Relacja Łącza / 

Lokalizacja 
Typ łącza 

Podstawowe 

parametry łącza 
Punkt styku 

Urządzenia  

końcowe  

Nadawcy /  

 Operatora 

1. 
Radio Kraków S.A. – 

RTON Tarnów / g. Św. 

Marcina 

Łącze IP 

rezerwowane 
3 Mbit/s;  PCM; 16 bit.  

AES/EBU; 

      RS 232; GPIO 
Operator 

2. 
Radio Kraków S.A. – 

RTON Zakopane / 

Gubałówka,   

Łącze IP 

rezerwowane 
3 Mbit/s;  PCM; 16 bit. 

AES/EBU; 

RS 232; GPIO 
Operator 

3. 
Radio Kraków S.A. – 

RTON Szczawnica / g. 

Przehyba 

Łącze IP 

rezerwowane 
3 Mbit/s;  PCM; 16 bit. 

AES/EBU; 

RS 232; GPIO 
Operator 

4. 
Radio Kraków S.A. – 

RTON Rabka / Luboń 

Wielki 

Łącze IP 

rezerwowane 
3 Mbit/s;  PCM; 16 bit. 

AES/EBU; 

RS 232; GPIO 
Operator 

5. 
TSR Krynica / g. 

Jaworzyna 

Łącze IP 

rezerwowane 
3 Mbit/s;  PCM; 16 bit. 

AES/EBU; 

RS 232; GPIO 
Operator 

6. 

Radio Kraków S.A. – 

RTCN Kraków 

Chorągwica i SLR Kraków 

/ Krzemionki 

Łącza IP 

(multicast) rezerwowane 
3 Mbit/s; PCM; 16 bit. 

AES/EBU; 

RS 232; GPIO 
Operator 

7. RTON Gorlice Łącze IP rezerwowane 3 Mbit/s; PCM; 16 bit. 
Audio L+P                i 

AES/EBU 
Operator 
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Załącznik nr 5 do umowy nr ......................... z dnia ........................ 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY TECHNICZNEJ 

§ 1. Definicje i parametry 

1. Dosyłem Sygnałów w rozumieniu Umowy jest przesyłanie Sygnałów od punktu 

początkowego do punktu końcowego określonych w następujących relacjach: 

 

 

1 Radio Kraków S.A. – RTON Tarnów Łącze cyfrowe IP rezerwowane 

2 Radio Kraków S.A. – RTON Zakopane, Łącze cyfrowe IP rezerwowane 

3 Radio Kraków S.A. – RTON Przehyba (Nowy Sącz), Łącze cyfrowe IP rezerwowane 

4 Radio Kraków S.A. – RTON Luboń (Rabka), Łącze cyfrowe IP rezerwowane 

5 Radio Kraków S.A. – TSR Jaworzyna Łącze cyfrowe IP rezerwowane 

6 Radio Kraków S.A. – RTCN Chorągwica  

i CLR Krzemionki, 

Łącza cyfrowe IP multicast 

rezerwowane 

7 Radio Kraków S.A. – RTON Gorlice Łącze cyfrowe IP rezerwowane 

 

2. Punktem styku jest miejsce, gdzie sygnał telekomunikacyjny przekazywany jest  z urządzeń 

Nadawcy do urządzeń Operatora. Punktem styku jest siedziba Nadawcy: al.Juliusza Słowackiego 

22, 30-007 Kraków. 

 

3. Za wartości parametrów w punkcie styku odpowiedzialny jest Nadawca. 

 

4.Wymagane parametry łączy w relacjach wymienionych w punktach od 1 do 5 i 7 

wskazanym w § 1 ust. 1 nin. Regulaminu 

 
a) Łącza cyfrowe symetryczne między siedzibą Zamawiającego a poszczególnymi nadajnikami o 

przepływności  3 Mbit/s każde; 

b) Łącza typu punkt-punkt dwukierunkowe (z siedziby Zamawiającego do nadajników),  

c) Formatem wejściowym i wyjściowym toru dosyłowego jest AES/EBU; 
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d) Transmisja bez kompresji audio – PCM; 

e) Częstotliwość próbkowania audio określona przez Zamawiającego; 

f) Rozdzielczość 16 bitów; 

g) FEC 50%; 

h) Opóźnienie sygnału wyjściowego względem sygnału wejściowego nie może być większe niż 15 ms 

ze względu na wykorzystywanie tego sygnału do pracy z antenową modulacją zwrotną; 

i) Pasmo przenoszenia sygnału audio na drodze od siedziby Zamawiającego do nadajników: 30Hz – 

15kHz, z tolerancją +0,5; -1 dB względem poziomu sygnału o częstotliwości 1 kHz; 

j) Tłumienie przesłuchu międzykanałowego winno być większe lub równe 60 dB; 

k) Kanały dla transmisji danych dodatkowych z szybkością nie mniejszą niż 9600 bit/s do dosyłu 

danych do koderów RDS w obiektach; 

l) W relacji: Studio Radio Kraków – każdy OBIEKT NADAWCZY  łącza nr 1-5 i 7 muszą mieć 

zapewnione alternatywne łącze rezerwowe (w innej technologii, przebieg inną trasą, itp.) poprzez 

zapewnienie drugiego niezależnego kanału transmisyjnego (łącza telekomunikacyjnego – z 

wyłączeniem kodeków) w innej technologii niż kanał podstawowy z automatycznym 

przełączaniem tych kanałów w przypadku awarii jednego z nich. 

m) Zamawiający wymaga synchronizacji kodeków Wykonawcy sygnałem wejściowym. 

n) Zamawiający wymaga wprowadzenia do każdego łącza po cztery dwukierunkowe kanały 

sterowania GPIO TTL do sterowania i kontroli urządzeń Zamawiającego w obiektach nadawczych. 

o) Wykonawca zapewnieni w poszczególnych obiektach automatyczne przełączanie podstawowego 

toru dosyłowego (sygnał AES/EBU) na dosył rezerwowy z retransmisji (sygnał L+P).  

p) Zamawiający wymaga transmisji zwrotnej audio z poszczególnych obiektów do siedziby 

Zamawiającego. W obiektach nadawczych sygnały Audio (L+P) należy pobrać z urządzeń 

odbiorczych będących własnością Zamawiającgo zainstalowanych w poszczególnych obiektach 

nadawczych. Punkt styku w siedzibie Zamawiającego: AES/EBU i audio L+P. 

q) Wymagane łącze symetryczne ponieważ oprócz dosyłu sygnałów do nadajników będzie 

wykorzystywany tor zwrotny.  

r) Wykonawca, we współpracy z Zamawiającym będzie dokonywał pomiarów i regulacji Urządzeń 

Zamawiającego (kodeki, procesory dźwięku, kodery RDS) tak aby zapewnić prawidłowe 

wymodulowanie nadajników zgodnie z obowiązującymi normami.  

5. Wymagane parametry łączy wymienionych w punkcie 6 wskazanym w § 1 ust. 1 nin. 

Regulaminu 

a) Łącza cyfrowe symetryczne między siedzibą Zamawiającego a poszczególnymi nadajnika

mi o przepływności 3 Mbit/s każde. 
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b) Łącze typu punkt-wielopunkt (dwukierunkowe z siedziby Zamawiającego do nadajnika w 

obiekcie RTCN Kraków/Chorągwica i jednokierunkowe do SLR Kraków/Krzemionki), 

c) Formatem wejściowym i wyjściowym toru dosyłowego jest AES/EBU; 

d) Transmisja bez kompresji audio – PCM 

e) Częstotliwość próbkowania audio określona przez Zamawiającego. 

f) Rozdzielczość 16 bitów, 

g) FEC 50%, 

h) Opóźnienie sygnału wyjściowego względem sygnału wejściowego nie może być większe niż 15 

ms ze względu na wykorzystywanie tego sygnału do pracy z antenową modulacją zwrotną, 

i) Pasmo przenoszenia sygnału audio na drodze od siedziby Zamawiającego do nadajników: 30Hz – 

15kHz, z tolerancją +0,5; -1 dB względem poziomu sygnału o częstotliwości 1 kHz. 

j) Tłumienie przesłuchu międzykanałowego winno być większe lub równe 60 dB 

k) Kanał dla transmisji danych dodatkowych z szybkością nie mniejszą niż 9600 bit/s do dosyłu 

danych do kodera RDS (dotyczy tylko obiektu RTCN Kraków/Chorągwica). 

l) Wykonawca zapewnieni w RTCN Kraków / Chorągwica automatyczne przełączanie 

podstawowego toru dosyłowego (sygnał AES/EBU) na dosył rezerwowy z retransmisji (sygnał 

L+P).  

m) W siedzibie Radia Kraków wymagany kodek rezerwowy dla łącza nr 6. Praca kodeka w systemie 

aktywnej rezerwy ( w przypadku awarii kodeka podstawowego ma nastąpić przełączenie na kodek 

rezerwowy).  Zamawiający wymaga również możliwości samodzielnego zarządzania kodekiem 

rezerwowym w celu rezerwowania innych łączy. 

n) W relacji: Studio Radio Kraków – SLR Kraków / Krzemionki i RTCN Chorągwica  łącze nr 6 

musi mieć zapewnione alternatywne łącze rezerwowe (w innej technologii, przebieg inną trasą, 

itp.) poprzez zapewnienie drugiego niezależnego kanału transmisyjnego (łącza 

telekomunikacyjnego – z wyłączeniem kodeków) w innej technologii niż kanał podstawowy z 

automatycznym przełączaniem tych kanałów w przypadku awarii jednego z nich. 

o) Zamawiający wymaga synchronizacji kodeków Wykonawcy sygnałem wejściowym. 

p) Zamawiający wymaga wprowadzenia do łącza nr 6 czterech dwukierunkowych 

kanałów sterowania GPIO TTL do sterowania i kontroli urządzeń Zamawiającego w obiekcie 

nadawczym. 

q) Zamawiający wymaga transmisji zwrotnej audio z RTCN Kraków/ Chorągwica do siedziby 

Zamawiającego. W obiekcie nadawczym sygnały Audio (L+P) należy pobrać z urządzeń 

odbiorczych będących własnością Zamawiającgo zainstalowanych w tym obiekcie. Punkt styku w 

siedzibie Zamawiającego: AES/EBU i audio L+P. 

r) Wymagane łącze symetryczne ponieważ oprócz dosyłu sygnałów do nadajników będzie 

wykorzystywany tor zwrotny z RTCN Kraków / Chorągwica. 

6. Punktem początkowym jest miejsce, gdzie Sygnały przekazywane są z urządzeń Nadawcy 

do urządzeń Operatora. 
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       § 2. Realizacja usług  

1. Operator sprawuje pełną obsługę i dokonuje konserwacji urządzeń będących jego 

własnością. 

2. Strony przyjmują że przerwy techniczno-remontowe to przerwy w świadczeniu Usługi 

bądź pogorszenie jakości Usługi niezbędne dla przeprowadzenia przez służbę techniczną 

Operatora przeglądów, rekonfiguracji, konserwacji, badań, remontów: instalacji, 

infrastruktury/urządzeń telekomunikacyjnych, budowli wykorzystywanych 

do świadczenia Usług.  

3. W okresie świadczenia Usługi Operator może dokonywać: 

a) okresowych testów jego sprawności; 

b) uzgodnionych przerw techniczno – remontowych przy czym Nadawca nie może 

sprzeciwić się propozycji dokonania przerwy bez obiektywnych i rzeczowo 

uzasadnionych powodów, a także w sytuacji w której przerwa taka została uzgodniona 

z innymi nadawcami korzystającymi z obiektu nadawczego.   

c) innych prac planowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadawcą. 

4. Operator winien zawiadomić Nadawcę o przystąpieniu do wykonywania prac 

określonych w pkt. 2-3 z wyprzedzeniem 3 (trzy) dni roboczych, jeżeli powyższe działania 

mogłyby mieć wpływ na jakość świadczonych Usług.   

5. Koszty prowadzenia prac związanych z wymianą urządzeń obciążają Operatora. 

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości i przerwy  

 w świadczeniu Usługi spowodowanej przez Nadawcę, osoby trzecie lub siłę wyższą.  

7. Przeprowadzenie ewentualnych okresowych testów łącza i konserwacji Operator 

będzie planować tak, aby miały one miejsce w czasie planowych przerw techniczno-

remontowych. 

8. W ramach wykonywania Umowy Operator odpowiada za: 
a) sprawność własnych urządzeń nadawczych wydzielonych dla realizacji Umowy, 

b) sprawność urządzeń i obwodów zasilających urządzenia służące realizacji przedmiotu 

Umowy, 

c) usunięcie awarii własnych urządzeń nadawczych i zasilających w czasie  nie dłuższym 

niż 24 godziny, 

9. Nadawca zobowiązuje się do udostępnienia Operatorowi: 
a) miejsca na maszcie/dachu budynku, posadowionym na nieruchomości Nadawcy, 

umożliwiające zainstalowanie anteny radiowej wraz z urządzeniami zewnętrznymi, 

zgodnie z Prawem budowlanym i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

b) zasilania i miejsca w pomieszczeniu w siedzibie Nadawcy, umożliwiające 

kompleksowe (część mechaniczna i elektryczna) zainstalowanie we własnym zakresie 

przez Operatora  obudowy teleinformatycznej (szafy stojącej 19’’) dla urządzeń 

przesyłu z dostosowaniem do istniejącej konfiguracji pozostałych urządzeń według 

zaleceń Operatora. 

10. Nadawca zapewni swobodny dostęp do urządzeń Operatora, przez całą  dobę, we wszystkie dni roku 

w celu realizacji wszelkich prac związanych z wykonywaną usługą, po uprzednim uzgodnieniu z 

pracownikiem Nadawcy upoważnionym do kontaktów z Operatorem. 
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11. Plan przerw konserwacyjnych i remontowych na rok następny Operator dostarczy Nadawcy 

do dnia 15 grudnia każdego roku trwania Umowy. Zmiany tego planu Strony zobowiązują 

się uzgodnić na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem przerwy. 

 

§ 3. Czas wykonania usług dosyłu Sygnałów 

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

się: 

1) czas świadczenia Usługi; 

2)  przerwy w świadczeniu Usługi o czasie trwania do 1 min. bez względu na przyczynę; 

3) przerwy w dosyle Sygnałów z powodu ich niedostarczenia przez Nadawcę; 

4) uzgodnione przerwy konserwacyjne i remontowe. 

5) przerwy w świadczeniu Usług będące wynikiem wykonywania przez Operatora 

postanowień decyzji administracyjnych wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 

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

się: 

1) przerw w świadczeniu Usługi powstałych z winy Operatora, trwających  powyżej 1min; 

2) przerw konserwacyjnych i remontowych nieuzgodnionych przez Strony; 

3) przerw powstałych z przyczyn niezależnych od Operatora i Nadawcy. 

 

§ 4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia przerwy  w pracy łącza. 

 

1. W razie wystąpienia przerwy w pracy łącza, Strony będą dążyć do jej usunięcia, 

zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

2. W razie wystąpienia przerwy Nadawca powinien niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie Operatora poprzez ustne zgłoszenie telefoniczne lub pisemne przesłane faksem do 

Operatora. 

3. Zawiadomienia o przerwie, o których mowa w pkt 2, a także jakiekolwiek inne 

oświadczenia i ustalenia dotyczące przerwy, będą dokonywane jedynie pomiędzy 

wskazanymi poniżej komórkami organizacyjnymi Stron, będącymi w stanie gotowości przez 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

 

Operator Nadawca 

Komórka 

organizacyjna 
 Komórka 

organizacyjna 

 

Telefon:  Telefon:  

Fax.:  Fax.:  

 



SIWZ – Usługi transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących  

na kanałach cyfrowych dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów nadawczych  

 

ID: 2-T-PN-2020 

 

39 

 

4. Numery telefonów kontaktowych służą wyłącznie do powiadamiania o powstałych 

przerwach. 

5. Nadawca zobowiązany jest współpracować z Operatorem przy usuwaniu przerwy, a w 

szczególności niezwłocznie informować go o wszelkich    sygnałach i komunikatach 

zaobserwowanych na własnych urządzeniach.   

6. W szczególności Nadawca zobowiązany jest zapewnić Operatorowi dostęp do 

urządzeń Operatora znajdujących się w lokalizacjach Nadawcy. 

7. Komórka Organizacyjna Operatora prowadzi ewidencję zawierającą dane dotyczące 

każdej przerwy zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) kolejny numer ewidencyjny przerwy; 

b) dane personalne osoby zgłaszającej i odbierającej zgłoszenia;  

c) datę i czas zgłoszenia; 

d) relacja cyfrowego łącza telekomunikacyjnego, których dotyczy przerwa; 

e) datę i czas zaistnienia przerwy oraz jej usunięcia. 

 

8. Za czas:  

a) powstania przerwy - uznaje się chwilę otrzymania przez Operatora zawiadomienia 

o przerwie; 

b) usunięcia przerwy  - uznaje się chwilę przywrócenia danego urządzenia do stanu 

zdolności do świadczenia Usługi. 

9. Dane objęte ewidencją przerw są przechowywane przez co najmniej 24 miesiące 

od momentu wystąpienia przerwy. 

 

 

 

OPERATOR                                                                        NADAWCA 
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Załącznik nr 1 do Załącznika nr 5 do Umowy z dnia ………….. 

 

Z A W I A D O M I E N I E  O   P R Z E R W I E Nr _______________________ 

1. ZGŁOSZENIE:  

Dzień:  

Godzina:  

Imię i Nazwisko 

zgłaszającego: 

 

 

 Nazwa lokalizacji 

RELACJA 

ŁĄCZA: 
 

 

Opis 

przerwy: 
 

 

Podpis 

 

2. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA: 

Dzień:  

Godzina:  

Imię i Nazwisko 

przyjmującego: 
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Podpis 

 

3. PRZYCZYNA PRZERWY: 

UWAGI: 
 

 

4. USUNIĘCIE PRZERWY: 

Dzień:  

Godzina:  

Imię i Nazwisko zgłaszającego usunięcie 

przerwy: 

 

 

UWAGI: 
 

 

 

 

Załącznik nr 6 do umowy nr ......................... z dnia ........................ 

 

 

WARUNKI FINANSOWE 

 

§ 1. Wysokość opłat 

 

1. Całkowita wartość przedmiotu wynosi: ……………… zł netto (słownie: ………………..) i 

powiększona jest od kwotę 23 % VAT ……………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………), co daje kwotę brutto: 

…………………………zł (słownie: ……………) 

 

2. Za wykonanie przez Operatora usług dosyłu Sygnałów Nadawca płacić będzie Operatorowi 

miesięczną opłatę, która na dzień wejścia Umowy w życie wynosi …………………………… 

zł netto miesięcznie (słownie: ……………….     złotych xx/100) z zastrzeżeniem plus 

podatek VAT w wysokości …… (słownie:….00/100) co daje kwotę brutto ……….zł 

(słownie:….. zł 00/100) z zastrzeżeniem § 2 ust 1. 

. 

§ 2. Odliczenia 
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1. W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług dosyłu Sygnałów w 

przedziale czasowym nie przekraczającym 24 godzin opłata określona w § 1 ust. 2 zostaje 

pomniejszona o wartość obliczoną wg wzoru: 

D = opłata z § 2 * P/43830*n/7 

gdzie: 

D - kwota pomniejszenia [zł]; 

P  - liczba minut przerw określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu współpracy technicznej 

w miesiącu rozliczeniowym. 

n – ilość łączy dla których wystąpiły przerwy. Wartość n = od 1 do 7 

2 W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług dosyłu sygnałów w 

przedziale czasowym przekraczającym 24 godziny opłata określona w §1 ust. 2 zostaje 

pomniejszona  wg nastepującego wzoru: wartość  2/720 miesięcznej całkowitej opłaty za 

uszkodzone  łącze – za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia obliczoną wg wzoru: 

 

      K = opłata z § 1 ust.2 * H*2/720*n/7 

      gdzie: 

              K - kwota odliczenia [zł]; 

H  - liczba godzin przerwy powstałej z winy Operatora, a trwającej powyżej 24 

godzin od wystąpienia awarii w miesiącu rozliczeniowym. 

              n – ilość łączy dla których wystąpiły przerwy. Wartość n = od 1 do 7  

3 Odliczeń nie stosuje się, jeżeli przerwa w pracy łącza została spowodowana siłą wyższą 

lub koniecznością dokonania niezbędnych przerw konserwacyjnych, remontowych i 

pomiarów technicznych uzgodnionych z Nadawcą. 

§ 3. Sposób płatności 

 

1. Nadawca zobowiązuje się płacić opłaty miesięczne z dołu w ciągu 14 dni od dnia 

dostarczenia faktury przez Operatora przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany 

w fakturze. Dniem zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Nadawcy. 

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

Operatorowi na jego żądanie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku zalegania przez Nadawcę z zapłatą należności z niniejszej Umowy,  Operator 

ma prawo zaliczyć bieżące wpłaty Nadawcy na poczet najstarszych nierozliczonych 

należności, zastrzegając sobie prawo do wyboru kolejności pokrycia należności głównych 

i/lub należności pozostałych. 

4. Nadawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług  i posiada NIP 675-

02-00-083 oraz upoważnia Operatora do wystawiania faktur zgodnie z przepisami prawa i 

Umową bez podpisu Nadawcy. 

5. Operator oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług  i posiada NIP  



SIWZ – Usługi transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących  

na kanałach cyfrowych dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów nadawczych  

 

ID: 2-T-PN-2020 

 

43 

 

 

 

 

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

OPERATOR                                                                      NADAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 7 do umowy nr ......................... z dnia ........................ 

 

 

Protokół odbiorczy Usługi 
 

 

Strony stwierdzają poprawność wykonania wszelkich instalacji oraz prawidłowe działanie 

przedmiotu Umowy, w tym prawidłowe działanie łączy w następujących lokalizacjach: 

Lp. Lokalizacja Adres 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

Kraków, dnia ………………………………………. 

 

 



SIWZ – Usługi transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących  

na kanałach cyfrowych dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów nadawczych  

 

ID: 2-T-PN-2020 

 

44 

 

Podpisy przedstawicieli: 

 

Operator 

  

Nadawca 

 

 

 


