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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 14 sierpnia 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. Świadczenie usług związanych z zarządzaniem zasobami sieciowymi Rozgłośni i 

pełnieniem funkcji administratora systemów teleinformatycznych, nadzorem nad 

infrastrukturą informatyczną i sprzętem komputerowym przez okres 24 miesięcy.  
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

50312000-5 usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego;  

50324100-3 usługi w zakresie konserwacji systemu; 

72222000-7 usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy 

technologicznej oraz usługi w zakresie planowania; 

72315000-6 usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające. 
2. Informacje niezbędne wykonawcy do prawidłowego wywiązania się ze zobowiązania 

i właściwego oszacowania ceny oferty: 

2.1 Informacje ogólne: 

2.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje usługi instalacji i administracji eksploatowanymi 

aktualnie i wdrażanymi w przyszłości systemami informatycznymi, urządzeniami 

komputerowymi, macierzami dyskowymi i streamerami; 

2.1.2    Usługa świadczona jest w siedzibie Radia Kraków, studiach terenowych i wozach 

transmisyjnych Rozgłośni; 

mailto:monika.poniewierska@uj.edu.pl
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2.1.3   Zamawiający wymaga pełnienia 12-godzinnych dyżurów przez administratora (8:00 

– 20:00) na miejscu w siedzibie Radia Kraków S.A. od poniedziałku do piątku z 

wyjątkiem sobót i dni świątecznych; 

2.1.4   W ramach usługi zamawiający wymaga całodobowych porad telefonicznych; 

2.1.5    Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania natychmiastowej interwencji 

(max. czas reakcji 1 godzina; czas liczony od momentu zgłoszenia do przyjazdu do 

Radia Kraków S.A.)  w trybie „awaria krytyczna”. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

zwierają OPZ i wzór umowy załączony do niniejszej SIWZ. 

 

5. Ogólne warunki udziału w postępowaniu:  

5.1 wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, 

określonymi w niniejszej SIWZ; 

5.2  wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w SIWZ terminie; 
5.3 wykonawca musi zaoferować termin płatności zgodny z postanowieniami wzoru umowy 

załączonego do niniejszej SIWZ; 

5.4      wykonawca musi zapewnić deklarowane w ofercie zatrudnienienie osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i stażu pracy realizujących przedmiot zamówienia w całym okresie 

obowiązywania umowy;  

5.5     zamawiający określa, iż wszystkie czynności bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę 

lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę; 

5.6     w związku z powyższym wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 

umowy zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu oświadczenie wystawione 

odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, o których 

mowa w punkcie 5.5.5  na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w 

trakcie realizacji zamówienia składając zamawiającemu przed skierowaniem pracownika 

do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

stosunku pracy; 

5.7     pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do których 

wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą 

wpuszczani na teren Radia Kraków – uznaje się zatem, iż nie będą mogli wykonywać 

pracy z winy wykonawcy; 

5.8      w razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w pkt. 5.5.6, zamawiający uprawniony jest  do wystąpienia do Państwowej 

Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości 

podstawy zatrudnienie pracownika; 

5.9 wykonawca gwarantuje, iż zamówienie będzie realizowane przez zespół o stałym składzie 

osobowym; 

5.10  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. 

6. 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 01.12.2020 r.  

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

 

http://www.bip.radiokrakow.pl/
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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 kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia – wykonawca 

winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą znajomość oprogramowania do 

programowania i rotacji muzyki – Gselector 4 dla Windows firmy RCS (www.rcsworks.com), 

zapowiedzi słownych, audycji, reportaży itp.  – Dynamix firmy Dynasoft (www.dynasoft.pl) 
1.2 osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pełnić funkcję Administratora Systemów 

Teleinformatycznych Radia Kraków S.A. musi przed podpisaniem umowy uzyskać 

Poświadczenie Bezpieczeństwa wydane przez Pełnomocnika Ochrony Informacji 

Niejawnych  Radia Kraków S.A., uprawniające ją do dostępu do informacji niejawnych. 

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 i zawodowa  

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

zdolności technicznej, a w szczególności wykaże realizację co najmniej 1 usługi 

odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. świadczenia usług 

administracji i zarządzania systemem informatycznym w firmie o charakterze 

medialnym (radio lub telewizja – obróbka dźwięku i obrazu) o minimalnej wartości 

300.00,00 zł netto (słownie: trzysta  tysięcy zł)- w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 

prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 

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, jednakże zamawiający będzie wymagał, aby podmiot, na 

którego zasoby wykonawca powołał się w nin. postępowaniu realizował zamówienie w części do 

której te zdolności techniczne są niezbędne. 
 

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 

http://www.rcsworks.com/
http://www.dynasoft.pl/
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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. 

 

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 kwalifikacji oraz dołacza do oferty kserokopie 

dokumentów potwierdzających: 

a)  znajomość na poziomie administratora  oprogramowania emisyjnego, 

przeznaczonego do emisji muzyki, spotów reklamowych, jingli, zapowiedzi 

słownych, audycji, reportaży, itp. – Dynamix firmy „Dynasoft” 

(www.dynasoft.com.pl – wydany przez producenta oprogramowania: 

 b) znajomość oprogramowania do programowania i rotacji muzyki – GSelector 

4 dla Windows firmy RCS (www.rcsworks.com) – wydany przez producenta lub 

dealera 

7.1.5   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 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 

(tj.świadczenia usług administracji i zarządzania systemem 

informatycznym w firmie o charakterze medialnym (radio lub telewizja – 

obróbka dźwięku i obrazu)  o minimalnej wartości 300.00,00 zł netto (słownie: 

trzysta tysięcy zł)- w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenie 
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działalności jest krótszy – w tym okresie  

                 7.1.6 W celu obliczenia punktacji ofert w kryterium „Średni staż pracy zespołu 

pracowników wyznaczonych do realizacji  zamówienia” wykaz osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 

Formularza oferty 

 

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 

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 dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia; 

- oświadczenie, że osoby po stronie wykonawcy, bezpośrednio świadczące usługi 

dla Zamawiającego w zakresie zarządzania systemem informatycznym 

Zamawiającego (pełniące dyżury), nie mogą świadczyć identycznych usług 

firmom konkurencyjnym w stosunku do Zamawiającego, tj. innym rozgłośniom 

radiowym, z wyjątkiem rozgłośni radia publicznego; 

- oświadczenie, że przedmiot zamówienia realizował będzie  zespół  Wykonawcy  

o stałym składzie osobowym; 

- Oświadczenie wykonawcy o niekaralności osób skierowanych do realizacji 

zamówienia 
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- dokumenty potwierdzające dane zawarte w załączniku nr 6 do Formularza 

oferty. 

             

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 18.000,00 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 

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 45 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. 

 

 

mailto:robert.majewski@radiokrakow.pl
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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; zaparafowany wzór 

umowy 

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. 

Informacja dodatkowa: 

Zgodnie z Art. 36a. ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego  

wykonania przez  Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie: 

    a) zarządzanie zasobami sieciowymi Radia Kraków S.A.; 

   b) świadczenie usługi „Hot Line". 

Zamawiający nie dopuszcza zawierania przez podwykonawców umów z dalszymi 

podwykonawcami bez zgody zamawiającego. 

  

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 

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

S.A., przy al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków (na Recepcji), w terminie do dnia 25 sierpnia 

2020 r., do godz. 9:00. 

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 świadczenie usług 

związanych z zarządzaniem zasobami sieciowymi Rozgłośni i pełnieniem funkcji 

administratora systemów teleinformatycznych, nadzorem nad infrastrukturą 

informatyczną i sprzętem komputerowym., ID: 3-T-PN.2020 – nie otwierać przed dniem 25 

sierpnia 2020 r., godz. 9:15” 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 25 sierpnia 2020 r., o godz. 9:15, 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 

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 
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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: 

 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria i ich wagi: 

 
 

Nr kryterium 
 

Opis kryterium 
 

Waga 

 

A 

Cena  

Sposób oceny: minimalizacja.      

 

60% 

 

B 

Średni staż pracy zespołu pracowników (świadczących tożsame

 usługi) wyznaczonych do realizacji  zamówienia -  w latach   

Sposób oceny: maksymalizacja.      

 

40% 

 

Określanie ilości punktów za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów. 

 

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów równą 

ustalonej w powyższym opisie wadze procentowej, natomiast ranking pozostałych ofert ustalony 

zostanie odpowiednio - proporcjonalnie na podstawie algorytmów: 

 

Kryterium A:  Cena (ilość otrzymanych punktów) 

 

                      A = (a1/ak) x 100 x 60% 
           gdzie: 

                      a1     -  oznacza najniższą cenę brutto  wśród nadesłanych ofert   

                      ak     -  oznacza cenę brutto k-tej oferty, 

                      k      –   oznacza wskaźnik oznaczający rozważaną ofertę 

                      60%  -   waga procentowa kryterium. 
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Kryterium B: Średni staż pracy zespołu pracowników (świadczących tożsame usługi), wyznaczonych 

do realizacji  zamówienia -  w latach  (ilość otrzymanych  punktów) 

 

B = (bk/ b1) x  100 x 40% 
                       gdzie: 

                       b1 – oznacza największy średni staż pracy  

                       bk - oznacza średni staż pracy k-tej oferty, 

                       k –   oznacza wskaźnik oznaczający rozważaną ofertę 

                       40% - waga procentowa kryterium. 

d) Ocena ofert 

Za najkorzystniejszą ofertę (spośród wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert) zostanie  uznana 

oferta o największej sumarycznej liczbie punktów, uzyskanych za stopień spełnienia obu kryteriów  

(łącznie)                                                O = A + B 

. 

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

(bez zaokrągleń). 

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

najkorzystniejszą. 

5. 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 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); 

1.3 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub  zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości  wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu; 

1.4 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

1.5 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

przez zamawiającego. 
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16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 7% 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. 

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 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w 

Krakowie „Radio Kraków S.A.”, al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, wpisana 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, NIP: 6750200083 

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

Kraków. 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 3-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. 

mailto:iod@radiokrakow.pl


SIWZ – Świadczenie usług związanych z zarządzaniem zasobami sieciowymi Rozgłośni i pełnieniem 

funkcji administratora systemów teleinformatycznych, nadzorem nad infrastrukturą informatyczną  

i sprzętem komputerowym 

ID: 3-T-PN-2020 

 

12 

 

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. 

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 

 

    
PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Świadczenie usług związanych z zarządzaniem zasobami sieciowymi rozgłośni i pełnieniem funkcji 

administratora systemów teleinformatycznych, nadzorem nad infrastrukturą informatyczną i sprzętem 

komputerowym - przez okres 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. 

 

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) 
 

Nomenklatura według CVP 

przedmiotu zamówienia 

                        

Słownik podstawowy Kategoria usług 
 

50312000-5 

 

50324100-3 

 

 

 

72222000-7 

 

 

 

72315000-6 

 

 

usługi  w zakresie napraw i konser- 

wacji sprzętu komputerowego  
 

usługi  w zakresie konserwacji 

systemu 
 

usługi w zakresie systemów 

informacji lub strategicznej analizy 

technologicznej oraz usługi w 

zakresie planowania 
 

usługi zarządzania siecią danych 

oraz usługi wspierające 

 

 

        Kat. 07   

 
I. Wymagania dla firmy informatycznej zarządzającej zasobami sieciowymi Rozgłośni i 

administrującej systemami teleinformatycznymi Radia Kraków S.A. – zakres usług:  

 

1. Instalacja i administracja eksploatowanymi aktualnie i wdrażanymi w przyszłości systemami 

informatycznymi, urządzeniami komputerowymi, serwerami, macierzami dyskowymi, 

streamerami; 

  

2. Administracja systemów bazodanowych i sieciowych (stacje robocze, serwery, przełączniki), 

polegająca na podejmowaniu działań gwarantujących sprawną i nieprzerwaną pracę  sprzętu  

i oprogramowania; 

 

3. Systematyczne działania profilaktyczne tj. przeglądy i bieżąca konserwacja sprzętu 

komputerowego eksploatowanego  obecnie i instalowanego w przyszłości w Radiu Kraków 

S.A. i studiach terenowych (transport Radia Kraków S.A.); 

 

4. Prowadzenie instruktażu, szkoleń oraz bieżącej pomocy pracownikom i współpracownikom 

rozgłośni, dotyczącego oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych Radia 

Kraków S.A. i posługiwania się sprzętem komputerowym; 

 

 

5. Doradztwo i konsultacje w zakresie inwestycji informatycznych 
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i komputerowych dotyczących zakupu sprzętu oraz oprogramowania; 

 

6. Administracja domenami internetowymi Radia Kraków S.A.; 

 

7. Administracja oprogramowaniem systemowym uruchomionym na serwerach i stacjach 

roboczych pełniących rolę serwera: 

 

a)  Novell Netware 6.5 – jeden serwer; 

b) Linux – szesnaście fizycznych stacji serwerowych (firewalls, DNS, http, PROXY, FTP, 

serwery pocztowe pomocnicze,  rejestrator video); 

c)  MS Windows 7 Pro + Lotus Domino Sametime Server 9.01 , Kaspersky Security Center 10 

Administration Server; 

d) 2 serwery Windows Server 2019 Standard + MS Hyper-V; 

e) RedHat 5.8  + OmniTouch 8400 ICS 6.7.400 – zarządzanie ruchem telefonicznym przez 

aplikację bazodanową Lotus Notes  „e-słuchacz”; 

f) Windows Server 2012 Standard, MS IIS + uniFLOW Server; 

g) MS Windows XP + AudioSpy wersja 0.82 – rejestracja audio programu – zapasowa; 

h) Dynakompresor wer. 0.6 (automatyczna kompresja do formatu „mp3”, „mp2”) –

oprogramowanie stworzone na zamówienie Radia Kraków S.A.; 

i) RDS – komputer z Windows XP i oprogramowanie sterujące kodery RDS  na obiektach 

nadawczych (firmy DCR Telekom;  www.dcrtele.com); 

j) Monitoring obiektów nadawczych – serwer Linux RedHat  z aplikacją (firmy DCR 

Telecom; www.dcrtele.com); 

k) PAP/IAR – oprogramowanie do przyjmowania i przetwarzania danych tekstowych (w 

przyszłości dźwiękowych) otrzymywanych  z Informacyjnej Agencji Radiowej – aplikacja 

stworzona na zamówienie Radia Kraków S.A. na platformie Lotus Notes; 

 l) Archiwum FON-AUDI – aplikacja zawierająca informacje  tekstowo – graficzne o 

fonogramach Radia Kraków S.A. na platformie Lotus Notes; 

ł) Windows Server 2012 Standard + SEP Sesam Standard; 

m) CDN Optima 2020.1.2.831; 

n) Comarch ERP  XL 2019.3.2.1815; 

o) każdym następnym oprogramowaniem uruchamianym w ramach rozbudowy systemu 

informatycznego Radia Kraków S.A.; 

p) 4 serwery Novell® Open Enterprise Server; 

q) serwer Windows Server 2008R2 + Lotus Domino Server 10; 

r) 2 serwery z VMware vSphere ESX 4.1 I 6.7; 

s) IBM Blade; 

t) smartfony oparte na systemie Android  wraz z zainstalowanym oprogramowaniem; 

u) aplikacja mobilna „Radio Kraków” dla systemów Android, Ios; 

w) MS Windows 2008R2 + TAPI Premium Server – zarządzanie ruchem telefonicznym przez 

aplikację bazodanową Lotus Notes; 

x) 3 serwery z Windows 7 + Audio TX, Importer IAR; 

y) serwer Windows Server 2008 R2 Standard + CA Arcserve Backup; 

z) sewer Windows Server 2012 Essentials + MS SQL 2012,  G-Selector 4.2.0.253; 

 

8. Prowadzenie stałego nadzoru nad legalnością oprogramowania użytkowanego i instalowanego 

na komputerach Radia Kraków S.A. (audyt co najmniej co miesięczny i za każdym razem w 

przypadku interwencji administratora); 

 

 

9. Prowadzenie z najwyższą starannością bazy sprzętu i oprogramowania: aplikacja bazodanowa 

Lotus Notes o nazwie „Komputerowy spis rzeczy”; 

file:///C:/Users/norbe/AppData/Local/Temp/notes97E53A/www.dcrtele.com
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10. Pełnienie dwunastogodzinnych dyżurów przez administratora (8.00 – 20.00) na miejscu w 

siedzibie Radia Kraków S.A. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem sobót i dni 

świątecznych) oraz świadczenie stałej usługi „Hot Line” w pozostałym czasie (poza dyżurami, 

w soboty  i dni świąteczne): 

 

a)  całodobowe bezpłatne porady telefoniczne; 

b) podejmowanie natychmiastowej interwencji (max czas reakcji 1 h – czas liczony od 

momentu zgłoszenia do przyjazdu do Radia Kraków S.A.) w trybie „awaria krytyczna” w 

zakresie: 

      - stacji roboczych i serwerów związanych bezpośrednio z emisją programu i tworzenia 

informacji dla „Newsroom”- u Radia Kraków S.A., 

      - aktywnej części sieci strukturalnej (koncentratory i przełączniki)  przez 24 h na dobę, 7 

dni w tygodniu przez cały okres obowiązywania umowy. Usługa ta jest świadczona  w celu 

przywrócenia częściowej funkcjonalności umożliwiającej nadawanie programu Radia Kraków 

S.A. maksymalnie po 6-ciu  godzinach i pełnej funkcjonalności w ciągu 24 godzin; 

     - sprzętowej obsługi serwerów WWW oraz serwerowych systemów operacyjnych, na  

których działa strona www.radiokrakow.pl 

Usługa ta jest świadczona  w celu przywrócenia częściowej funkcjonalności umożliwiającej 

działanie strony  www.radiokrakow.pl; 

 

11. Nadzór i konserwacja części aktywnej sieci strukturalnej (przełączniki Ethernetowe, routery, 

modemy, itp.) oraz bieżąca konserwacja i czyszczenie sprzętu informatycznego znajdującego 

się na wyposażeniu Radia Kraków S.A; 

 

12. Naprawy sprzętu komputerowego. Koszty materiałów i podzespołów ponosi zamawiający na 

podstawie przedstawionych faktur (po zatwierdzeniu kosztorysu przez kierownika działu 

technicznego Radia Kraków S.A przed przystąpieniem do naprawy). Wykonawca realizuje 

przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi i własnego stosownego 

oprzyrządowania; 

 

13. Tworzenie prostych aplikacji bazodanowych na platformie Lotus Notes (szacunkowy czas 

potrzebny na ich stworzenia: mniej niż 100 roboczogodzin / jedna baza) na wzór już 

istniejących w ramach umowy ogólnej, opieka informatyczna i ewentualna rozbudowa 

istniejących już aplikacji bazodanowych Lotus Notes; 

 

14. Tworzenie rocznie dwóch aplikacji bazodanowych średniego (do 200 roboczogodzin każda) i 

jednej dużej (do 300 roboczogodzin) stopnia złożoności. Każdorazowe przekazanie do użytku 

aplikacji, po serii testów, związane ma być z przekazaniem dokumentacji opisującej samą 

aplikację jak i kod źródłowy wraz z dokumentem (licencją) uprawniającą Radio Kraków S.A. 

do jej używania w sieci komputerowej. 

 

15. Ścisła współpraca techniczna i wymiana informacji na temat zdarzeń w administrowanym 

systemie z działem technicznym Radia Kraków S.A.. Prowadzenie na bieżąco dziennika 

podejmowanych interwencji podczas pełnionego dyżuru (baza LN „Admin: Wykaz 

interwencji”). 

16. Zapewnienie ciągłości emisji programu „Radia Kraków” S.A. w części zależnej od struktury 

informatycznej (serwery,  komputery emisyjne, routery,  przełączniki,  koncentratory) poprzez 

dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. 

 

 

http://www.radiokrakow.pl/
http://www.radiokrakow.pl/
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II. Specyfikacja urządzeń i oprogramowania zainstalowanego  

      i użytkowanego w Radiu Kraków S.A. 

 

1. Systemy operacyjne stacji roboczych 

 

       Lp.             Wyszczególnienie  

      1 
MS Windows 10 

      2 MS Windows 7 

      3 MS Windows 2000 

      4 MS Windows XP Home 

      5 MS WindowsXP Professional 

      6 Mac OS/9 i OS/10 

      7 MS Windows Vista 

Ogólna liczba stacji komputerowych: 214 szt. PC i  

6 szt. MAC  

 

 

2. Oprogramowanie stacji roboczych do pracy biurowej 

 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

1 MS Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla komputerów Mac 

2 MS Office 2013 Standard 

3 MS Office 2010 Standard 

4 MS Office 2007 Standard , Small Business 

5 MS Office 2003 Standard, Small Business 

6 MS Office 2000 Small Business 

7 Corel Draw 7 

8 Corel Draw X3 

9 Lotus Notes od 9.x do 10.x klient 

10 Symantec/Broadcom Endpoint Protection 

11 Kaspersky Endpoint Security for Business 

12 Adobe Photoshop v. 6.0, v. CS 6.0 

13 Libre Office (stacje reporterskie) 
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3. Oprogramowanie stacji roboczych do pracy z dźwiękiem 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Oprogramowanie firmy Dynasoft 

(www.dynasoft.com.pl) 

1 DynaMix 

2 DynaMagnetofon 

3 DynaNewsroom 

Inne: 

1 Winamp 

2 Sound Forge 7.0, 8.0, 9.0, 10 Pro, 11 Pro, 12 Pro 

3 Adobe Audition 3 

4 ProTools 6.4.1 (na Power Mac 9600/300) 

5 ProTools 10/11/12 

6 ProTools HD 10/11/12 

 

4. Oprogramowanie serwerów 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1 
Główny serwer plików: Novell® Open Enterprise Server 2018 SP1 

2 Serwer plików archiwum: Novell® Open Enterprise Server 2018 SP1 

3 Serwer plików multimedialnych: Novell® Open Enterprise Server 2 

4 Serwer private cloud: Novell® Open Enterprise Server 2018 SP1 

5 Serwer plików: Novell® NetWare 6.5 

6 Serwer backupowy: Windows Server 2003 Standard, CA ArcServe Backup 

7 Serwer SQL: Windows Server 2012 Standard, MS SQL Server 2014 Standard, MS SQL 

Server 2016 Express 

8 Serwer wirtualizacji: VMware ESXi 4 

9 Serwer wirtualizacji: VMware ESXi 6.7 

10 Serwer baz danych i poczty: Windows Server 2008 R2 Enterprise, IBM Domino 10, IBM 

Notes Traveler 

11 Serwer backupowy: Windows Server 2008 R2 Standard, CA Arcserve Backup 

12 Serwer baz danych: Windows Server 2012 Essentials, MS SQL 2012, G-Selector 

file:///C:/Users/norbe/AppData/Local/Temp/notes97E53A/www.dynasoft.com.pl
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13 Serwer Axia (2 szt.) : Windows Server 2008 R2 Standard, Axia PathFinderServer 

14 Serwer “Sametime”: Windows 7, IBM Domino 9, IBM Sametime, Kaspersky Security 

Center 10 Administration Server 

15 Serwer zdalnych pulpitów: Windows Server 2012 R2 Standard, Remote Desktop Services, 

Axia Pathfinder 

16 Serwer AudioTX (2 szt.): Windows 7, AudioTX 

17 Serwer “Importer”: Windows 7, Lotus Notes, Importer IAR 

18 Serwer wirtualizacji: Windows Server 2012 R2 Standard, MS Hyper-V 

19 Serwer wirtualizacji: Windows Server 2019 Standard, MS Hyper-V 

20 Serwer wydruków: Windows Server 2012 Standard, MS IIS, uniFLOW Server 

21 Serwer SEP: Windows Server 2012 Standard, Symantec Endpoint Protection Server 

22 Serwer backupowy: Windows Server 2012 Standard, SEP Sesam Standard 

23 Serwer zarządzania i taryfikacji centrali telefonicznej: MS Windows 7, OmniVista Server 

24 Serwer “Choorex” (Debian Linux) 

 OpenSSH 

 OpenSSL 

 isc-dhcp-server 

 iproute 2 

 iptables firewall 

 Squid 

 Zabbix Agent 

25 Serwer rejestrator wideo (Debian Linux) 

 OpenSSH 

 OpenSSL 

 openRTSP 

 proftpd 

 Zabbix Agent 

26 Serwer sterowania kodekami ISDN (Debian Linux) 

 OpenSSH 

 OpenSSL 

 MySQL 

 Apache 

 proftpd 

 Zabbix Agent 

27 Serwer „Accountex” (2 szt.) (Linux RedHat) 

 OpenSSH 

 OpenSSL 

 arpwatch 

 heartbeat 

 iptables firewall 

 Squid 

 Zabbix Agent 

28 Serwer UPS Linux (Debian Linux) 
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 OpenSSH 

 OpenSSL 

 Apache 

 iptables firewall 

 Zabbix Agent 

29 Serwer monitoringu łączy (Debian Linux) 

 OpenSSH 

 OpenSSL 

 Apache 

 Smokeping 

 iptables firewall 

 Zabbix Agent 

30 Serwer filtrowania poczty - 3 szt. (Debian Linux) 

 stunnel 

 SpamAssassin 

 netqmail 

 clamav 

 qmail-scanner 

 ucspi-tcp 

 Apache 

 OpenSSH 

 OpenSSL  

 Heartbeat 

 iptables firewall 

 Zabbix Agent 

31 Serwer “vectrix” (Debia Linux) 

 BIND  

 Mysql 

 Apache 

 php 

 OpenSSH  

 OpenSSL 

 Squid 

 isc-dhcp 

 mrtg 

 heartbeat 

 ntp server 

 fetchmail 

 ncpfs 

 proftpd 

 iptables firewall 

 ZABBIX server 

 swatch 

32 Serwer “lamex” (Debian Linux): 

 BIND 

 Squid 

 Openswan 

 xl2tpd 

 OpenSSH 
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 OpenSSL 

 Heartbeat 

 ntp server 

 isc-dhcp 

 arpwatch 

 iptables firewall 

 Zabbix Agent 

33 
Serwer WWW (2 szt.) (Debian Linux) 

 OpenSSH 

 MySQL 

 Apache 

 php 

 nginx 

 keepalived 

 drbd 

 memcached 

 Zabbix Agent 

34 Serwer „webex” (Debian Linux) 

 OpenSSH 

 stunnel 

 nginx 

 iptables firewall 

 Zabbix Agent 

35 Serwer www-3 (Debian Linux) 

 OpenSSH 

 Apache 

 Samba 

 Zabbix Agent 

36 Serwer firewall (2 szt.) (Debian 7 Linux) 

 OpenSSH 

 iptables firewall 

 heartbeat 

 BIND 

 ntp Server 

 stunnel 

 Zabbix Agent 

37 
Serwer OFF-WWW (Debian Linux) 

 OpenSSH 

 MySQL 

 Apache 

 php 

 nginx 

 memcached 

 Zabbix Agent 

38 
Serwer studio-WWW (Debian Linux) 

 OpenSSH 
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 MySQL 

 Apache 

 php 

 nginx 

 Zabbix Agent 

39 
Serwer plików linux (Centos OS) 

 OpenSSH 

 Samba 

 

 

5. Aplikacje bazodanowe utworzone na platformie Lotus Notes: 

 

1 Serwisów wiadomości lokalnych 

2 Serwisów JAR i PAP 

3 Zbiorów Archiwum Radia Kraków S.A.: FON-AUDI 

4 ZAIKS – aplikacja sprzężona z dźwiękowym oprogramowaniem emisyjnym DynaMix 

listy przebojów 

5 Rejestracji  

6 Rezerwacji studiów i środków technicznych 

7 Dyspozytura: zamawianie usług technicznych – elektroniczny obieg dokumentów 

8 Aplikacja sprzętu i oprogramowania komputerowego 

9 Aplikacja interwencji ADMIN 

10 Aplikacja interwencji PKA 

11 Aplikacja koordynacji programowej 

12 Aplikacja bazodanowa „Program”  

13 Inne aplikacje tworzone na bieżąco na potrzeby Radia Kraków S.A. 

 

 

6. Oprogramowanie księgowe. 

 

1 Program FK 

2 Program kasa 

3 Program przelewy elektroniczne 

4 Program Płace – kadry 

5 Program płatnika ZUS 
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6 Program Mediacom – konfiguracja list programowych, sprzężony z oprogramowaniem 

emisyjnym – playlista „Dynamix” 

7 Oprogramowanie sieciowe do wprowadzania wynagrodzeń honoracyjnych „HARP” + 

program „Transfer” z eksportem do modułu księgowego „Płace”. 

8 CDN Optima 2020 

9 CDN XL 2019 

 

 

7. Oprogramowanie muzyczne stacji i związane z tym wymogi formalne. 

 

1) Baza danych z modułami do programowania i rotacji muzyki GSelector 4,2.0.204 dla Windows 

firmy RCS  (www.rcsworks.com); 

2) Oprogramowanie emisyjne przeznaczone do emisji muzyki, spotów reklamowych,  jingli, 

zapowiedzi słownych, audycji, reportaży itp. –  Dynamix firmy „Dynasoft”.      

    

8.Sprzęt: 

 

Procesory:    Intel Core 2 Duo, i3, i5, i7, AMD, Power PC,  

Karty sieciowe firm:  3Com, D-Link, Planet, Intel, Broadcom 

Karty dźwiękowe: ESI, Focusrite, Xylink, Orban, Creative, Realtek 

Czytniki:  kart Compact Flash, SD 

Router:  Fortigate 60E (2 szt.), FortiGate 30D, Mikrotik 

Bibioteki taśmowe:  Tandberg StorageLibrary T24 LTO-5, Quantum Scalar i80 LTO-6 

Streamer:  Tandberg LTO-3 

Biurowe drukarki:  laserowe HP LaserJet 

Drukarki sieciowe:  Canon iR-ADV 6555 III, Canon iR-ADV C5535 III, Canon iR-

ADV C256 III, Canon iR-ADV 4725,  

PrintSerwery:  HP 170x 

 

 

9. Część aktywna sieci. 

 

HP ProCurve Switch 2510G-48 (3 szt.) 

HP 2530-48G Switch (5 szt.) 

HP 1910-8G-PoE+ 

3Com Switch 5500G-EI 48-Port 

3Com 3C17300A 

NetGear FSM7328S 

3Com 4210G 

3Com 2928-SFP Plus 

3Com SuperStack 4900 

D-Link DGS-1248T 

 

10. Serwery: 

Actina Solar SOLAR 210 S5 (2 szt.) 

Actina Solar SOLAR E110 S6 (3 szt.) 

BladeCenter: HS20 (2 szt.) 

file:///C:/Users/norbe/AppData/Local/Temp/notes97E53A/www.rcsworks.com
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HP ProLiant DL320e Gen8 (3 szt.) 

HP ProLiant DL360 Gen9 

HP ProLiant DL360p Gen8 (3 szt.) 

HP ProLiant ML-370 

IBM BladeCenter HS21 (3 szt.) 

IBM System x3400 M3 Server 

IBM x3550 M3 

IBM x3550 M4 

IBM x3630 M4 

NTT Tytan 1208I52 Advanced OEM (2 szt.) 

ProLiant DL360 Gen10 (2 szt.) 

Stacje komputerowe klasy PC pełniące rolę serwera (25 szt.) 

 

11. Macierze dyskowe zewnętrzne: 

EonStor A08S-C2134 

Infortrend DS S16S-R2250 

Infortrend DS S16S-R2250 

HP P2000 G3 SAS (2 szt.) 

Infortrend ESDS 1012G2 

infortrend A12U-G2421 

 

12. Smartfony oparte na systemie Android, iOS 
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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  

  

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 średni staż pracy pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia (min. 3) 

przy realizacji tożsamych usług w latach wyliczony na podstawie załącznika nr 6 do 

Formularza oferty; 

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 dokumentami potwierdzającymi znajomość 

oprogramowania Dynamix firmy „Dynasoft”, oraz GSelector 4 dla Windows firmy RCS,  

5) oświadczamy, iż posiadamy aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę 

ubezpieczenia w wysokości co najmniej ceny ofertowej; 

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

stanowiącym załącznik do SIWZ; 

7) 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 ……………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………….* 
[*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]; 

8) 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] 

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

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 45 dni od daty jej otwarcia; 

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

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

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

12) 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; 

 Załacznik nr 6 – Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

 Potwierdzenie zlożenia wadium 

 Inne. 

 

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

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIWZ – Świadczenie usług związanych z zarządzaniem zasobami sieciowymi Rozgłośni i pełnieniem 

funkcji administratora systemów teleinformatycznych, nadzorem nad infrastrukturą informatyczną  

i sprzętem komputerowym 

ID: 3-T-PN-2020 

 

26 

 

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.  

 

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

(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/: 
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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 świadczenie usług związanych z zarządzaniem 

zasobami sieciowymi Rozgłośni i pełnieniem funkcji administratora systemów teleinformatycznych, 

nadzorem nad infrastruktura informatyczną i sprzętem komputerowym 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: Świadczenie usług związanych z zarządzaniem 

zasobami sieciowymi Rozgłośni i pełnieniem funkcji administratora systemów teleinformatycznych , 

nadzorem nad infrastrukturą informatyczną i sprzętem komputerowym 

, zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………  
[*podać pełną nazwę /firmę/ wykonawcy wraz z danymi adresowymi] 

 

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: 
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………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

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  

(dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu) 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług związanych z 

zarządzaniem zasobami sieciowymi Rozgłośni i pełnieniem funkcji administratora 

systemów teleinformatycznych, nadzorem nad infrastruktura informatyczną  

i sprzętem komputerowym niniejszym oświadczamy, iż wykonaliśmy co najmniej jedną 

usługę o wartości większej niż 300.000,00 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 6 do formularza oferty 

 

(Wykonawca/Pieczęć firmowa wykonawcy)                                                   

WYKAZ OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dla obliczenia wagi kryterium  
 

Należy wymienić osoby występujące po stronie Wykonawcy, które będą osobiście realizowały 

przedmiot zamówienia. 

           

 

 

Lp Imię i nazwisko  

tel. kontaktowy, e-mail:  

Staż pracy pracowników przy realizacji 

tożsamych  

z  przedmiotem zamówienia usług w latach. 

(zaokrąglić do pełnych lat, zgodnie  

z zasadami matematycznymi)  

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

  

∑ (Sumaryczny staż pracy)  

 

 

                      ……. 

 

Średni staż pracy = .∑ (Sumaryczny staż pracy)/ilość pracowników =  ….. lat 

(zaokrąglić do pełnych lat, zgodnie z zasadami matematycznymi) 

 

Tak wyliczoną wartość wstawić do formularza ofertowego. 

 

 
  

 

 

Miejscowość ........................................... ............................................................ 

                                                                           (data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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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. 

 

 

 

 

 

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

(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] 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

 

- PROJEKT UMOWY – 

 
 

UMOWA Nr ………………………… 

 

zawarta w zawarta w Krakowie w dniu 2020 roku, pomiędzy: 

POLSKIM RADIEM REGIONALNĄ ROZGŁOŚNIĄ W KRAKOWIE - RADIO KRAKÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, AL. J. 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, NIP: 6750200083, REGON: 350635144, o kapitale zakładowym 

2.752.500, 00 zł, wpłaconym w całości,   

reprezentowaną przez 

Mariusza Bartkowicza – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

Firmą …………………………………………………………………………………………. 

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

reprezentowaną przez  ……………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą,  

nadto zwanymi dalej łącznie Stroną lub Stronami. 

 

§1 

 

OŚWIADCZENIA STRON 

 

1. Zamawiający 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 2004 r. Nr 253, poz. 2531 

ze zm.). 

 

2. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem trudniącym się zawodowo przedmiotem objętym 

niniejszą umową na podstawie rejestru/ wpisu do ewidencji działalności gospodarcze j - wpis nr 

….. 

 

§2 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych  

z zarządzaniem zasobami sieciowymi Zamawiającego w zakresie: 

a) pełnienia funkcji administratora systemów teleinformatycznych;  

b) nadzoru nad infrastrukturą informatyczną i sprzętem komputerowym.   

 

2. Szczegółowy zakres prac, sposób ich wykonywania, warunki dotyczące organizacji pracy oraz 

pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do 
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Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący również integralną część niniejszej 

umowy. 

 

§3 

 

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania przedmiotu umowy w sposób 

umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie sprzętu informatycznego Zamawiającego, w 

szczególności do usuwania awarii systemu informatycznego.  Jako awarię strony uważają błędne 

działanie lub brak działania dowolnego elementu oprogramowania oraz sprzętu.  

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzać wykonania zamówienia 

podwykonawcom. 

3. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na powierzenie wykonania zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace i 

usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) przestrzegania tajemnicy odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 

przetwarzania danych osobowych będących w zasobie Zamawiającego,  

b) zachowania tajemnicy na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie 

informacji niejawnych, 

c) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, obowiązującymi przepisami i normami, 

zasadami wiedzy technicznej i BHP, w terminach wynikających z umowy.  

5. Osoby po stronie Wykonawcy, bezpośrednio świadczący usługi dla Zamawiającego w zakresie 

zarządzania systemem informatycznym Zamawiającego (pełniący dyżury), nie mogą świadczyć 

identycznych usług firmom konkurencyjnym w stosunku do Zamawiającego, tj. innym 

rozgłośniom radiowym, z wyjątkiem rozgłośni radia publicznego, 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę wynikającą z niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy. Dotyczy to również szkody nie pokrytej poprzez 

zapłatę kar umownych. 

7. W przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim odpowiedzialność wobec nich ponosi 

bezpośrednio Wykonawca. 

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez osoby, z pomocą których 

wykonuje on swoje usługi. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ujawnienia informacji niejawnych i zobowiązany 

jest do naprawienia szkody wynikłej dla Zamawiającego, zaistniałej w wyniku ujawnienia tych 

informacji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkiej staranności do czynności związanych z 

weryfikacją legalności oprogramowania użytkowanego w siedzibie Zamawiającego, w wyniku 

czego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za legalność oprogramowania użytkowanego przez 

Zamawiającego.  

 

 

§4 

 

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia pomieszczeń siedziby w celu wykonania prac będących przedmiotem 

umowy, 

b) zapewnienia ogólnego dozoru mienia, 
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c) zapłaty umówionego wynagrodzenia, 

d) współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywanych przez niego prac, polegającej 

między innymi na zapewnieniu dostępu do wymienionego w § 2 oprogramowania i 

sprzętu komputerowego oraz udzieleniu niezbędnych informacji w stopniu 

umożliwiającym prawidłowe wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków określonych 

umową, 

e) zgłaszania wszelkich zakłóceń w pracy oraz uszkodzeń oprogramowania  

i sprzętu komputerowego niezwłocznie po ich stwierdzeniu, 

f) stosowania się do zaleceń w zakresie bezpiecznego użytkowania oprogramowania oraz 

sprzętu informatycznego,  

g) użytkowania programu i sprzętu komputerowego w zakresie zgodnym z jego 

przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi. 

 

§5 

 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Strony umowy są zwolnione od odpowiedzialności za nie wywiązanie się ze swoich zobowiązań 

w przypadku działania siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie wydarzenia, 

w tym udokumentowane opóźnienia dostaw producentów zagranicznych nie dające się 

przewidzieć przez żadną ze Stron, w dniu podpisania umowy i występujących po tej dacie, nie 

dające się uniknąć i pozostające poza kontrolą obydwu Stron. 

2. Przypadkami siły wyższej są np. wypadki, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wybuch wojny, 

mobilizacja, strajki kierowane lub autoryzowane przez odpowiednie związki zawodowe, 

generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia w dostawie 

energii. 

3. Strona umowy chcąca zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie 

powiadomić na piśmie drugą Stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu. 

4. Strona zgłaszająca roszczenia musi udowodnić drugiej Stronie wystąpienie siły wyższej przy 

pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze w swoim kraju. 

Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym 

zaistniała siła wyższa. 

 

 

§6 

 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Całkowita wartość przedmiotu Umowy określonego w §2 wynosi: ……………… zł netto 

(słownie: ………………..) i powiększona jest od kwotę 23 % VAT ……………….. zł 

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

…………………………zł (słownie: ……………) 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................ 

zł netto (słownie: ………………..) powiększone o kwotę 23 % VAT ........ zł 

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

………………………..).  

3. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie z dołu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

wystawianych fakturach VAT. 

5. Terminem zapłaty wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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6. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur, korekt faktur 

oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej – zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług 

z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.) na adres e-mail: 

dyspozytura@radiokrakow.pl 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania e-mailem faktur wynikających z realizacji 

niniejszej Umowy na adres e-mail wskazany w ust.6.  

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

9. Wartość wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1 jest wartością ostateczną, zawierającą 

wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, oraz podatek VAT.  

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn zm), zwanej 

dalej „Pzp”, a w szczególności gdy: 

a. Zmiana jest spowodowana zmianą stawek podatkowych, w szczególności podatku od 

towarów i usług, 

b. Zmiana jest spowodowana zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c. Zmiana jest spowodowana zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 

d. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie aneksu do umowy, podpisanego pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej i musi zostać poprzedzona wnioskiem strony 

umowy, która występuje o sporządzenie aneksu 

11. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy odsetki w 

wysokości ustawowej od wartości niezapłaconej części wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

 

 

§7 

 

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony ustanawiają zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 7 % 

wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 tj. w kwocie …………. zł. (słownie: 

………………………………………………..) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż w dniu podpisania umowy. 

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

zarachowane na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub 

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

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub naruszenia któregokolwiek z 

warunków Umowy Zamawiający 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 

Wykonawcę. 

 

§8 

 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony  zastrzegają   kary   umowne  naliczane  od   wynagrodzenia   umownego      brutto,   w   

następujących wypadkach i wysokościach: 
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a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości 

umowy brutto, o której mowa w §6 ust.1, z tym że art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych ma odpowiednio zastosowanie, 

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

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 

umowy brutto, o której mowa w §6 ust.1 

c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

2. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę, a także z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający 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 Wykonawcę noty księgowej, opiewającej na wartość naliczonych kar. 

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

przez Zamawiającego noty księgowej, opiewającej na wartość naliczonych kar. 

 

§9 

 

TERMIN UMOWY 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.12.2020 r.2020 r. do dnia 31.11. 2022 r.  

 

§ 10 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. 

2. Wykonawca może rozwiązać Umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. 

3. W każdym przypadku wypowiedzenie następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego po otrzymaniu wypowiedzenia. 

 

 

§ 11 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, których 

Strony nie będą w stanie rozwiązać w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Pzp.  

 

 

§ 12 
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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. Wszelkie informacje niejawne w dowolnej formie w związku z realizacją przedmiotu umowy 

wymagają zobowiązania stron do zachowania treści uzyskanych informacji wyłącznie do własnej 

wiadomości, wykorzystania ich wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy, nie udostępniania 

nośników informacji osobom trzecim oraz zachowania należytej staranności w celu ochrony 

informacji i jej nośników przed nieuprawnionym dostępem do nich ze strony osób trzecich. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania o każdym przypadku 

naruszenia, bądź próbie naruszenia bezpieczeństwa informacji udostępnionych w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy. Postanowienia te obowiązują Strony także po zakończeniu realizacji umowy 

przez okres trzech lat. 

4. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich 

informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy z wszelkich nośników informacji 

znajdujących się w jego posiadaniu, lub do ich zniszczenia za wyjątkiem tych informacji i 

materiałów, które są niezbędne do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 

5. Niniejsze zastrzeżenia nie dotyczą informacji dostępnych publicznie  pod warunkiem, że nie stały 

się one dostępne w wyniku naruszenia powyższych zapisów. W przypadkach wątpliwych ciężar 

udowodnienia, że ujawnione informacje były uprzednio dostępne publicznie spoczywa na Stronie, 

która informacje te ujawniła. 

6. Osoby po stronie Wykonawcy, bezpośrednio świadczący usługi dla Zamawiającego w zakresie 

zarządzania systemem informatycznym Zamawiającego  nie mogą świadczyć identycznych usług 

firmom konkurencyjnym w stosunku do Zamawiającego (tj. innym rozgłośniom radiowym, z 

wyjątkiem rozgłośni radia publicznego). 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za legalność oprogramowania   użytkowanego przez 

Zamawiającego. 

8. Funkcję Administratora Systemów Teleinformatycznych Zamawiającego pełnić będzie  

………………………….. który posiada Poświadczenie Bezpieczeństwa Nr.... wydane przez 

Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego uprawniające do dostępu do 

informacji niejawnych. 

9. Niniejsze zastrzeżenia nie dotyczą informacji, co do których strony zgodnie postanowiły, że mogą 

być ujawnione. W przypadkach wątpliwych ciężar udowodnienia, że postanowienie tego rodzaju 

miało miejsce spoczywa na Stronie, która informacje te ujawniła. 

10.  Pod pojęciem informacji przekazywanych w związku z realizacją przedmiotu umowy należy 

rozumieć w szczególności, choć nie tylko, dane osobowe, techniczne, finansowe, organizacyjne, 

marketingowe i operacyjne związane z wykonywaną przez Strony działalnością gospodarczą, 

kody źródłowe i wynikowe programów komputerowych, ich dokumentację techniczną i użytkową, 

a także inne informacje chronione na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej i 

prawach pokrewnych lub objęte w oczywisty sposób tajemnicą handlową, niezależnie od sposobu 

ich utrwalenia i przekazania.  

11. Pod pojęciem nośników informacji należy rozumieć w szczególności, choć nie tylko, wszelkie 

nośniki papierowe, nośniki wykonane z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, nośniki 

magnetyczne, optyczne i optomagnetyczne takie jak taśmy, dyskietki, dyski optyczne, dyski 

twarde i tym podobne, a także urządzenia techniczne zawierające nośniki informacji. 
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§ 13 

 

USTALENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy wymaga w czasie trwania prac stałej 

współpracy i współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie organizacji pracy. 

2. Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów w zakresie merytorycznego wykonania 

przedmiotu umowy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan Robert Majewski, tel 12 630 

6331, e-mail: robert.majewski@radiokrakow.pl  

3. Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów w zakresie ochrony informacji niejawnych tj. 

przestrzegania procedur SWB i PBE jest Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 

Zamawiającego tj. …………………………….., tel………… e-mail 

4. Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego tj. 

……………………….. tel…………………… e-mail………………………… 

 

 

 

§ 14 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu Stron pod 

rygorem nieważności. 

2. Następujące załączniki są integralną częścią niniejszej Umowy: opis przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności załącznik Nr 1 do SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

5. Prawem Umowy jest prawo polskie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:  

 

 

 

 

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

                 Zamawiający                                                                                            Wykonawca 
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Lista Załączników: 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Załacznik nr 2 Lista osób skierowanych do realizacji zamówienia 

 

 

 


