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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu  

z siedzibą w Kaliszu, ul. Łazienna 6; 

NIP: 618-004-43-14 

REGON: 000282814; 

 

Adres do korespondencji:  

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

ul. Łazienna 6 

62-800 Kalisz 

 

Telefon: 62 7652500, 62 7652501 

Adres strony internetowej: www.ckis.kalisz.pl  

 

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: administracja@ckis.kalisz.pl 

 

Znak postępowania: ZP/PN/1/2018 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.) – zwanej dalej „pzp”. 

2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy pzp. 

2.3 Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa dosyłu sygnału modulacyjnego wraz z sygnałem RDS 

oraz emisja naziemna programu radiowego Radia Centrum w Kaliszu, zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1 SIWZ 

3.2 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

3.3  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3.4  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 36 miesięcy, od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2021 

roku. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1.1 Nie podlegają wykluczeniu, 

5.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

5.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: 

5.2.1 Złożył kompletne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 6 SIWZ, 

5.2.2 Posiada status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, potwierdzony wpisem do 

http://www.ckis.kalisz.pl/
mailto:administracja@ckis.kalisz.pl
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rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. 

5.2.3 Posiada wiedzę i doświadczenie wystarczające dla realizacji przedmiotu zamówienia: 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia 

wystarczających dla realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie: 

dwie usługi, polegające na nadawaniu programu radiowego, o wartości każdej z 

usług nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. 

5.3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

5.3.1 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania 

przez wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia, 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału 

Podwykonawców. 

5.3.2 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

uzna warunki, o których mowa w punkcie 5.1.2 SIWZ za spełnione, jeżeli wykonawcy 

spełniają je łącznie.  

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

6.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące 

oświadczenia lub dokumenty: 

6.1.1 oświadczenie „Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” w zakresie 

wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ, 

6.1.2 oświadczenie „Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu” w zakresie 

wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

6.2 Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w punktach 6.1.1 i 6.1.2 SIWZ, będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega, iż spełnienie tych warunków nie 

jest jednoznaczne z brakiem wykluczenia z innych powodów oraz spełnieniem wszystkich 

warunków udziału w postępowaniu. 

6.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie „Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” w zakresie wskazanym 

w załączniku nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie „Dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu” w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ, składa każdy z 

Wykonawców z osobna. 

6.4 Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o Podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 6.1.1 SIWZ. 

6.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 7 dni, aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

6.5.1.aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, 

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

6.6 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
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wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6.6.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do SIWZ, składa każdy z wykonawców - na zasadach ujętych w 

punkcie 6.7 SIWZ. 

6.7 Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

6.8 Dokumenty, o których mowa w dziale 6 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w 

punkcie 6.6 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

6.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: Wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.10  W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.11  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 

7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje - z wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 6 niniejszej SIWZ, których 

formę regulują punkty 6.7 i 6.8 SIWZ - Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać: 

 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca, 

 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. 

poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), 

7.2. Zamawiający ustala, że w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, zapytania, wyjaśnienia, informacje, zwane dalej korespondencją, 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

 pisemnie: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, 

 lub drogą elektroniczną: wykaz osób do kontaktu: punkcie 7.9. SIWZ 

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy ZP/PN/1/2018. 

7.3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 

elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania – także w formie elektronicznej. 

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 

upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, o czym 

Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę.  

7.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 7.5 SIWZ. 

7.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 
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7.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

7.9. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 

Aleksander Cuprych, e-mail: cuprych@rc.fm  

 w sprawie procedury przetargowej:  

Grzegorz Stępniewski, e-mail: administracja@ckis.kalisz.pl,.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub osobisty. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 

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, przy czym nie może być on dłuższy niż 60 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 

10.1. Ofertę stanowi wypełniony „formularz ofertowy”, według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 2 do SIWZ. 

10.2. Do oferty należy dołączyć: 

10.2.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie i na zasadach określonych w dziale 6 SIWZ, 

10.2.2. opisy, wykazy i dokumenty, o których mowa w formularzu ofertowym (załącznik nr 

2 do SIWZ). 

10.2.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub 

są wykonywane należycie, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, 

10.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

10.4. Oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty. 

10.5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. 

10.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.7. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być 

opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez wykonawcę lub jego 

mailto:cuprych@rc.fm
mailto:administracja@ckis.kalisz.pl
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upełnomocnionego przedstawiciela. Taką samą formę muszą posiadać dokumenty 

składane w trybie art. 26 ust. 3 pzp. 

10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

10.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.10. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

10.12. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a w formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 

ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. 

10.13. Kartki oferty i załączników winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), 

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 10.15. 

10.14. Wszelkie zmiany w ofercie (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.15. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone klauzulą „dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)”. Informacje te winny być umieszczone w osobnej 

wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony 

należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części 

oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 

Uwaga: Ponieważ, zgodnie z wyrażoną w art. 8 ust. 1 pzp zasadą, postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jest jawne, Zamawiający, na podstawie art. 8 ust. 3 pzp, żąda 

dołączenia do oferty uzasadnienia wyjątkowego charakteru zastrzeganych informacji 

oraz wyszczególnienia działań jakie zostały podjęte w celu zachowania ich poufności. 

10.16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i 

skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

10.17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Postanowienie zawarte w punkcie 10.16 

stosuje się odpowiednio. 

10.18. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie oznaczonej w następujący sposób: 
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NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

NR TELEFONU 

 

CENTRUM KULTURY 

I SZTUKI W KALISZU 

UL. ŁAZIENNA 6 

62-800 KALISZ 

 

 

OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM: 

 

„DOSYŁ SYGNAŁU MODULACYJNEGO WRAZ Z SYGNAŁEM RDS ORAZ EMISJĘ PROGRAMU 

RADIA CENTRUM W KALISZU” 

 

ZNAK SPRAWY: ZP/PN/1/2018 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 

 

Uwaga: Na kopercie należy podać dokładną nazwę i adres wykonawcy aby umożliwić 

ewentualną zmianę, wycofanie bądź zwrot oferty w przypadku złożenia jej po terminie. 

10.19. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

10.19.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według tych samych 

zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 

„ZMIANA oferty” Koperty tak oznaczone zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.19.2. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według tych samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „WYCOFANIE 

oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności 

po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze 

złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

10.20. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania, ponosi Wykonawca. 

10.21. Oferta musi uwzględniać ewentualne wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 1 pzp oraz ewentualne zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 4 pzp. 

10.22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

pzp, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w punktach 7.4 i 7.5 SIWZ. 

Przepisy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów umowy, po terminie składania ofert. 

10.23. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim 

przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru 

przesyłki przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje 

poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny złożenia oraz numerem 

identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem. 

10.24. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub 

nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają 

Wykonawcę.  

10.25. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert.  

10.26. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
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spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Jeżeli 

Wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Oferty należy składać w Sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 

ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, nie później niż do dnia 8 czerwca 2018 roku do godziny 

10.00 

11.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. 

11.3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. Oferty przesłane pocztą lub kurierem zostaną zakwalifikowane do 

postępowania pod warunkiem, że ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego nastąpi 

nie później niż do dnia 8 czerwca 2018 roku do godziny 10.00 

11.4. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie, 

na podstawie art. 84 ust. 2 pzp. 

11.5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 czerwca 2018 roku o godzinie 10.15 w siedzibie 

Zamawiającego – Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz w 

pokoju nr 24 (sala konferencyjna).  

11.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy pzp. 

11.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firmy oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 informacje dotyczącą ceny podanej przez wykonawców. 

Informacje podane na otwarciu ofert zostaną odnotowane w protokole postępowania 

oraz zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego https://www.e-bip.org.pl/ckis/ w zakładce Ogłoszenia i przetargi.  

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

12.1. Cena oferty powinna uwzględniać łączne wynagrodzenie wykonawcy oraz wszelkie 

ewentualne podatki i opłaty (tzw. cena brutto) za cały okres objęty zamówieniem 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w SIWZ i 

załącznikach. Oferowana cena jest ceną ryczałtową.  

12.2. Podana w formularzu ofertowym kwota netto i cena brutto muszą być wyrażone w PLN z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą oraz słownie. Cenę brutto należy 

wyznaczyć na podstawie kwoty netto, nie odwrotnie. 

12.3. Cenę oferty należy obliczyć i podać w sposób przedstawiony w formularzu ofertowym 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

12.4 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

 

13.1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które: 

 

https://www.e-bip.org.pl/ckis/
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 zostały złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania; 

 nie zostały odrzucone przez Zamawiającego. 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o całkowitą liczbę przyznanych 

punktów. 

 

Cena brutto (C) – 100% 

Liczba przyznanych punktów za kryterium „cena brutto” (C) zostanie określona według 

wzoru: 

 

C = pkt
ofertybadanejcena

cenanajnizsza
100




 

 

max 100 pkt w zaokrągleniu do jednego pełnego punktu 

 

Najkorzystniejsza oferta, to taka oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów. 

13.2. W oparciu o powyższe kryterium opisane wzorem, zostanie sporządzone zestawienie 

oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę spośród ofert 

spełniających wszystkie wymagania opisane w SIWZ i ustawie.  

13.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie ujętym w art. 92 ust. 1 pzp, 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia. 

14.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.3. Jeżeli oferta najkorzystniejsza będzie ofertą wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

14.4. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. 

14.5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

14.6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pzp. 

14.7. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany przedłożyć oryginał lub 

kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego 

upełnomocnionego przedstawiciela pozwolenia(eń) radiowego(ych) na używanie 

urządzeń radiowych w służbie radiodyfuzyjnej, przeznaczonych do prowadzenia 

przedmiotowej(ych) transmisji. 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XVI. WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

 

Z Wykonawcą, który został wybrany Zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 7 

do SIWZ. 

 

XVII. ZMIANY UMOWY I WARUNKI ICH WPROWADZENIA 

 

Zgodnie z § 9 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 

Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony prawnej w postępowaniu zawiera dział VI 

pzp. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 pzp. 

17.3. W niniejszym postępowaniu, wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty, 

przysługuje odwołanie. 

17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. 

Postępu 17A), w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

17.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami pzp czynności podjętej 

przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

pzp, innej niż wymienione w punkcie 17.3 SIWZ. 

17.8. Odwołanie wobec czynności wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia bądź odrzucenia oferty odwołującego (pkt 17.3 ppkt 2 i 3 SIWZ) wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
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stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w 

art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny 

sposób. 

17.9. Odwołanie określenia warunków udziału w postępowaniu (pkt 17.3 ppkt 1 SIWZ) 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na stronie internetowej. 

 

XIX. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XX. UMOWA RAMOWA 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie  

w walucie polskiej (PLN). Cena zaproponowana w formularzu ofertowym (załącznik nr 2) ma zostać 

wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń  

w walutach obcych. 

 

XXII.  AUKCJA ELEKTRONICZNA  

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

 

 

Załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 

Nr 2 – formularz ofertowy, 

Nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

Nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Nr 6 – wykaz usług 

Nr 7 – wzór umowy wraz z załącznikami  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa dosyłu sygnału modulacyjnego wraz z sygnałem RDS, oraz 

emisja programu Radia Centrum, przy użyciu własnych urządzeń Wykonawcy, przez 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu, w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. 

Dosył sygnału odbywać się będzie ze studia Radia Centrum zlokalizowanego w Kaliszu 

przy ul. Częstochowskiej 12. 

Emisja powinna odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w koncesji udzielonej Centrum 

Kultury i Sztuki przez Krajową Rade Radiofonii i Telewizji oraz warunkami decyzji o rezerwowaniu 

częstotliwości wydanej przez Prezesa UKE z obiektu RTCN Kalisz-Mikstat. 

 

Dostępność SLA usługi – min. 99% 

Parametry interfejsu wejściowego: 

 sygnał wejściowy : cyfrowy AES/EBU 

 sygnał wejściowy: analogowy sygnał stereo (kanał lewy+prawy) 

 sygnał wejściowy: dane RDS – RS232 przepustowość 9600 bit/s 

Parametry sygnału modulującego: 

 pasmo przenoszenia 30Hz – 15kHz z dopuszczalną tolerancją +0,5; -1dB względem poziomu 

sygnału o częstotliwości 1kHz 

 tłumienie przesłuchu międzykanałowego : ≥ 60dB 

 dopuszczalne opóźnienie: 10ms 

Parametry sygnału emisyjnego: 

 Moc wyjściowa – 10kW ±10 % 

 Zniekształcenia tłumieniowe w zakresie 40Hz – 14 kHz  ≤ ± 1,5dB 

 Zniekształcenia harmoniczne przy dewiacji częstotliwości ±75kHz  

w zakresie 40 Hz – 7,5 kHz   ≤ 2,5% 

 Ważony poziom zakłóceń i szumu  <-57dB 

 Maksymalna dewiacja sygnału MPX   ±75kHz +0% - 2% 

 Dewiacja podnośnej 19kHz   ±7,5kHz ±5% 

 Dewiacja podnośnej 57kHz   ±3,5kHz ±5% 

 Tłumienie przesłuchu międzykanałowego w zakresie 40 Hz – 14 kHz   >30 dB 

Operator umożliwi uruchomienie własnego kodera RDS oraz procesora dźwięku. W ramach tego 

operator zapewnia: 

 zasilanie 230V, w miarę posiadanych możliwości z gwarantowanego źródła. Koszty energii 

pokrywa operator. 

 bieżącą konserwację tzn. wymiana bezpieczników, restart, zmiana ustawień w uzgodnieniu z 

Nadawcą 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………... 

Numer faksu: …………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………… 

 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:  

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

ul. Łazienna 6 

62-800 Kalisz 

 

Oferujemy przyjęcie do realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

„Dosył sygnału modulacyjnego wraz z sygnałem RDS oraz emisję programu Radia Centrum w 

Kaliszu” 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu objętego zamówieniem, zgodnie z wymaganiami SIWZ: 

Całkowita cena netto za okres 36 miesięcy: ……………………..……………………. PLN 

(słownie: …..…...………………………………...………………………………………...….),  

Podatek VAT ….% ……………………………………………………………………... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………….....) 

Całkowita cena brutto za okres 36 miesięcy: …………..………….………………… PLN 

(słownie: …..…...………………………………...…………………………………..……..….) 

Według Zamawiającego należy zastosować 23% stawkę podatku VAT. 

 

Termin realizacji: 36 miesięcy, od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. 

 

 

 

Jednocześnie:  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty 

i nie wnosimy zastrzeżeń. 

2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.  

3. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tzn.: przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

(załącznik nr 7) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
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naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach zapisanych w tym wzorze, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji przez cały okres 

obowiązywania umowy.  

7. Pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeks karny). 

8. Oświadczamy, że niżej wymienione informacje, zawarte w naszej ofercie nie mogą być 

udostępnione: 

 

LP. OZNACZENIE RODZAJU (NAZWY) 

INFORMACJI 

STRONY W OFERCIE (WYRAŻONE CYFRĄ) 

od Do 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Uwaga: warunkiem koniecznym skutecznego zastrzeżenia poufności dokumentów jest spełnienie 

wymagań zawartych w punkcie 10.15 SIWZ. 

 

9. Oświadczamy, że przy pomocy Podwykonawców, wykonamy następujące części 

zamówienia: (brak wypełnienia oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z udziału 

Podwykonawców) 

 

Lp. Zakres powierzonych prac 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

Inne informacje wykonawcy. 

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

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

 

Wykonawca załącza do oferty: 

 

1) .......................................................................................... ........................................................ 

2) .......................................................................................................................... ........................ 

3) ..................................................................................................................................................  

n) ........................................................................................................................... ....................... 

 

 

..........................., dnia .......................... roku 

 

 

 

…………………………………………… 
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 



 
Znak sprawy: ZP/PN/1/2018 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

       Zamawiający: 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

ul. Łazienna 6 

62-800 Kalisz 

Wykonawca: 

………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………................ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako pzp) 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dosył sygnału modulacyjnego 

wraz z sygnałem RDS oraz emisję programu Radia Centrum w Kaliszu” prowadzonego Centrum 

Kultury i Sztuki w Kaliszu oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

pzp. 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 

 

 

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

podstawie art. ……….. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu, tj. …………………………………………............. (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postepowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ………………………………………...................................................... (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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. 

 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

       Zamawiający: 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

ul. Łazienna 6 

62-800 Kalisz 

 

Wykonawca: 

………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………................ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako pzp) 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dosył sygnału modulacyjnego 

wraz z sygnałem RDS oraz emisję programu Radia Centrum w Kaliszu” prowadzonego przez 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

punkcie 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w punkcie 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

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

w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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. 

 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zamawiający: 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

ul. Łazienna 6 

62-800 Kalisz 

 

Wykonawca: 

………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………................ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp) 

 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. O OCHRONIE 

KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dosył sygnału modulacyjnego 

wraz z sygnałem RDS oraz emisję programu Radia Centrum w Kaliszu” prowadzonego przez 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, 

wymienionych w informacji dotyczącej złożonych ofert, zamieszczonej na stronie internetowej 

zamawiającego. 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 

2. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej co wymieniony/eni w informacji dotyczącej 

złożonych ofert, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego wykonawca/cy: 

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

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

 

Jednocześnie załączam następujące dowody, że powiązania z wymienionym/ymi wykonawcą/ami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

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

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

 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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. 

 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (podpis) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

WYKAZ USŁUG 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................. ........ 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................. .......... 

 

 

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA 

PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

DATA WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

PODMIOT 

ZAMÓWIENIA 

(ODBIORCA/ 

ZAMAWIAJĄCY) 

Brutto  
rozpoczęcie 

(od) 
zakończenie (do) nazwa, adres, telefon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

UWAGA: 

1. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące głównych usług, określające czy usługi te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

2. Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt 1 pkt 5.2.3. 

SIWZ. 

 

 

………………………., dnia …………………….. r. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość) (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa o świadczenie usług dosyłu i emisji programu Radia Centrum  

zawarta w dniu ........................ r. w Kaliszu 

pomiędzy: 

 

spółką ………………………………………………………. 

z siedzibą i adresem ……………………………………………………., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………, 

NIP: ………………………………………………..  

zwaną dalej „Operatorem”; 

 

reprezentowaną przez: 

 

1. .…………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………….. 

 

 

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy; 

 

a, 

 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,   

ul. Łazienna 6, wpisaną pod nr RIK-9 do Rejestru Instytucji Kultury przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego decyzją z dnia 04.01.1999 r.  

NIP 618-004-43-14 REGON 000282814 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. – …………………………………, 

zwaną dalej „Nadawcą”; 

 

zgodnie z kopią odpisu z rejestru stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy; 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w 

trybie przetargu nieograniczonego (ZP/PN/1/2018) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1. Oświadczenia Stron 

 

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

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej – wpis nr …………..…, zgodnie z kopią zaświadczenia o wpisie, 

stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Nadawca oświadcza, że działa w oparciu o koncesje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 

138/K/2011-R z dnia 9 grudnia 2011 r.  

 

§ 2. Przedmiot Umowy 

 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Nadawcy usług dosyłu i emisji 

sygnału radiowego, zwanego dalej Sygnałem, dostarczonego przez Nadawcę w celu 

rozpowszechniania programu radiowego Radia Centrum z obiektu RTCN Kalisz-Mikstat. 
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§ 3. Zobowiązania Operatora 

 

W wykonaniu przedmiotu Umowy Operator zobowiązuje się do: 

1) całodobowego dosyłania i emitowania Sygnału przez posiadaną radiofoniczną stację nadawczą, 

na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy – Regulamin współpracy technicznej; 

2) przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 5 do Umowy – Regulamin 

współpracy technicznej;  

3) posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych uprawniających do świadczenia usług 

zgodnie z Umową; 

4) dokonywania rozliczeń za wykonane usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie z zasadami 

określonymi w Załączniku nr 6 – Warunki finansowe. 

 

§ 4. Zobowiązania Nadawcy 

 

W wykonaniu przedmiotu Umowy Nadawca zobowiązuje się do: 

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

określonych w Załączniku nr 6 – Warunki finansowe; 

2) przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 5 do Umowy – Regulamin 

współpracy technicznej; 

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

wymaganych przez przepisy prawa decyzji administracyjnych uprawniających do 

świadczenia usług zgodnie z Umową; 

 

§ 5. Odpowiedzialność 

 

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

nienależytego wykonania Umowy na zasadach określonych w Załączniku nr 6.  

2) Przerwa będąca skutkiem braku zasilania energetycznego obiektu nadawczego z przyczyn 

tkwiących poza systemem zasilania energetycznego obiektu nadawczego, w szczególności 

awarii sieci przedsiębiorcy energetycznego, nie jest przerwą z przyczyn leżących po stronie 

Operatora. 

 

§ 6. Poufność 

 

1. Strony zobowiązują się: 

a) zachowywać w tajemnicy następujące informacje nie zamieszczone w treści Umowy: 

1) plany obiektu nadawczego, w tym rozmieszczenie pomieszczeń i innych 

elementów infrastruktury obiektu nadawczego; 

2) rozmieszczenie urządzeń i dróg kablowych; 

3) rodzaje i typy urządzeń technicznych Operatora i Nadawcy; 

4) parametry urządzeń nadawczych, z wyjątkiem informacji ujawnionych w decyzji 

5) rezerwacji częstotliwości; 

6) parametry urządzeń dosyłowych; 

7) schemat główny zasilania energetycznego obiektu nadawczego; 

8) dane pracowników Operatora prowadzących bezpośrednio obsługę obiektu 

nadawczego; 

9) zasady i procedury ochrony obiektu nadawczego; 

dotyczące drugiej Strony, uzyskane w związku z Umową, niezależnie od formy przekazania 

tych informacji i ich źródła; 

b) wykorzystywać informacje, o których mowa w lit. a, jedynie w celach wykonania Umowy 

lub innych umów, które zostaną przez Strony zawarte w związku z Umową; 

c) ujawniać informacje, o których mowa w lit. a, wyłącznie pracownikom i podwykonawcom 

Stron i osobom, którymi Strony się posługują, tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji 

musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w lit. b. Innym osobom informacje, o 
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których mowa w lit. a, mogą być ujawniane tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 

drugiej Strony pod rygorem nieważności; 

d) podejmować niezbędne działania dla zapewnienia, żeby żadna z osób określonych w lit. c, 

otrzymujących informacje, o których mowa w lit. a, nie ujawniła tych informacji zarówno w 

całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upoważnienia od 

Strony, której informacja dotyczy; 

e) nie nabywać informacji, o których mowa w lit. a, od osoby nieuprawnionej. 

2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: 

a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości; 

b) zostaną ujawnione przez Strony na żądanie ustawowo uprawnionych podmiotów, a w 

szczególności sądów, policji, prokuratury, organów administracji państwowej lub 

samorządowej albo władzy ustawodawczej, zespołów arbitrów Urzędu Zamówień 

Publicznych lub innych organów orzekających w sprawach zamówień publicznych, albo w 

postępowaniu przed tymi organami, zespołami lub sądami, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z zastrzeżeniem, że przekazywane informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa 

jednej ze Stron; 

c) zostały przekazane przez uprawnioną osobę trzecią bez zastrzeżenia ich poufności; 

d) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony; 

e) podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli 

zostały ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami; 

f) są przekazywane podmiotom zależnym lub podmiotom, wobec których Strona jest 

podmiotem zależnym lub udziałowcom albo akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5% 

udziałów lub akcji, w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Przez podmiot 

zależny Strony rozumieją podmiot, w którym posiadają, co najmniej 50% udziałów lub 

głosów w jego władzach; 

b) są przekazywane osobom świadczącym usługi doradcze, adwokatom lub radcom prawnym 

pod warunkiem uprzedniego uzyskania od tych osób pisemnego zobowiązania do 

zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust.1 lit. a. 

3. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą każdą ze Stron w czasie obowiązywania 

Umowy oraz przez 2 lata po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

4. W przypadku przekazania przez którąkolwiek ze Stron informacji, o których mowa w ust. 1, na 

podstawie ust. 2 lit. b), e) lub f) Strona przekazująca informację jest zobowiązania niezwłocznie 

poinformować Stronę, której informacja dotyczy, o fakcie przekazania informacji i jej odbiorcy. 

5. Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa 

zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

 

§ 7. Zawieszenie świadczenia usług emisji Sygnałów 

 

Operator może zawiesić świadczenie usług emisji Sygnałów na rzecz Nadawcy w przypadku 

nieuiszczenia przez Nadawcę należności z tytułu Umowy za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe. 

Zawieszenie świadczenia usług emisji Sygnałów nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej 

Umowy. Wznowienie świadczenia usług nastąpi po zapłacie przez Nadawcę całości zaległych 

należności. O zawieszeniu świadczenia usług i ich wznowieniu Operator zawiadamia Nadawcę 

pisemnie. 

 

§ 8. Czas obowiązywania umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 36 miesięcy, tj. od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 

2021 roku. 

2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. 

3. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym: 

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

radiowych. Nadawca zobowiązany jest do powiadomienia Operatora powyższym fakcie w 

ciągu 7 dni od dnia jego zaistnienia; 
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2) przez Operatora w razie zwłoki Nadawcy w zapłacie wynagrodzenia za dwa pełne okresy 

rozliczeniowe przysługującego Operatorowi z tytułu Umowy po bezskutecznym 

wyznaczeniu dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Operator będzie uprawniony do 

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zawieszeniu 

świadczenia usług; 

2) przez Nadawcę w razie utraty przez Operatora uprawnień do prowadzenia działalności. 

Operator zobowiązany jest do powiadomienia Nadawcy o utracie uprawnień w ciągu 7 dni 

od dnia ich utraty. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

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

rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Operatora, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Nadawcy. 

3. Adresy do doręczeń Stron są następujące: 

a. dla Operatora: …………………………………………………………………; 

b. dla Nadawcy: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz. 

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

Zawiadomienie wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy m.in. 

Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stanowią inaczej. 

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

do przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji mających na celu ich polubowne rozstrzygnięcie. 

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

drugiej Stronie, będą rozpatrywane przez sądy powszechne. 

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

Stron. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

Lista Załączników: 

Załącznik Nr 1: Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Operatora; 

Załącznik Nr 2: Kopia odpisu z rejestru Nadawcy; 

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

telekomunikacyjnych z dnia ……………………………….; 

Załącznik Nr 4: Wykaz decyzji w przedmiocie rezerwacji częstotliwości wydanych na rzecz Nadawcy; 

Załącznik Nr 5: Regulamin współpracy technicznej; 

Załącznik Nr 6: Warunki finansowe; 

 

 

OPERATOR NADAWCA 

 

………………………. 

 

………………………. 
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Załącznik Nr 5 do Umowy 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY TECHNICZNEJ 

Regulamin współpracy technicznej 

 

§ 1 

Przedmiot Regulaminu 

 

Regulamin określa szczegółowe zasady współpracy technicznej w zakresie wykonywania przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 2 

Definicje pojęć 

Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

 

1. emisji (emitowaniu) sygnałów programów radiowych - należy przez to rozumieć 

rozpowszechnianie programów radiowych w sposób rozsiewczy naziemny poprzez 

radiofoniczne stacje nadawcze; 

2. radiofonicznej stacji nadawczej lub stacji nadawczej - należy przez to rozumieć zestaw 

urządzeń przeznaczony do nadawania sygnałów radiofonicznych w zakresie UKF; 

3. średniej rzeczywistej mocy ERP (ERPśr) - należy przez to rozumieć faktyczną wartość skutecznej 

mocy promieniowanej ERP odpowiadającą średniemu zyskowi kierunkowemu anteny (systemu 

antenowego); 

4. sygnałach modulacyjnych - należy przez to rozumieć sygnały foniczne programów radiowych 

(sygnał analogowy w paśmie podstawowym L i P; sygnał MPX; sygnał AES-EBU) oraz sygnały 

sterujące koderami RDS przeznaczone do wyemitowania przez radiofoniczne stacje nadawcze; 

5. sygnale RDS - należy przez to rozumieć sygnał Radio Data System (RDS), zgodny 

z obowiązującymi normami; 

6. koderze RDS - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do wytwarzania sygnału RDS; 

7. procesorze dynamicznym - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do wytworzenia 

sygnału MPX w sposób zapewniający optymalne wysterowanie nadajnika radiofonicznej stacji 

nadawczej; 

8. przerwach konserwacyjnych i remontowych - należy przez to rozumieć uzgodnione przez 

Strony zaplanowane przerwy w emisji sygnałów programów radiowych niezbędne do 

przeprowadzenia przeglądów, konserwacji lub remontów urządzeń radiofonicznej stacji 

nadawczej; 

9. punkcie styku – należy przez to rozumieć miejsce w obiekcie Nadawcy zlokalizowanym w 

Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 12, gdzie sygnały modulacyjne przekazywane są z urządzeń 

Nadawcy do urządzeń Operatora; 

10. przerwie w emisji Sygnałów – należy przez to rozumieć trwający jednorazowo ponad 1 minutę: 

a) stan obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacji 

nadawczej lub 

b) stan emisji sygnałów fonicznych, z poziomem poniżej -24 dB; 

 

§ 3 

Realizacja usług 

 

1. Operator świadczy usługi będące przedmiotem Umowy przez łącza telekomunikacyjne oraz 

radiofoniczną stację nadawczą zlokalizowaną w RTCN Kalisz-Mikstat. 

2. Operator zobowiązuje się wprowadzić sygnały RDS do sygnałów emitowanych przez 

radiofoniczną stację nadawczą. 

3. Operator zapewnia Nadawcy zasilanie oraz miejsce do zainstalowania: 

a. kodera RDS; 

b. procesora dynamicznego; 

4. Zapewnienie zasilania urządzeń wymienionych w ust. 3 polega na możliwości dołączenia ich, w 
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miarę posiadanych możliwości, do źródła gwarantowanego napięcia jednofazowego prądu 

przemiennego 230V, o mocy do 300VA (UPS, lub równoważne).  

5. Koszty energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia wymienione w ust. 3 ponosi Operator. 

6. Nadawca zapewnia Operatorowi zasilanie oraz miejsce w szafie rack w punkcie styku w swojej 

serwerowni na zainstalowanie urządzeń wymaganych do realizacji Usług. Zasilanie awaryjne 

tych urządzeń leży po stronie Operatora. 

7. Koszty energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia wymienione w ust. 6 ponosi Nadawca. 

8. Operator sprawuje pełną obsługę i dokonuje konserwacji urządzeń będących jego własnością i 

wchodzących w skład radiofonicznych stacji nadawczych. 

9. Operator sprawuje nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi przez Nadawcę. 

10. Nadawca dokonuje napraw urządzeń będących jego własnością wchodzących w skład 

radiofonicznej stacji nadawczej.  

11. Każda ze Stron odpowiada za zgodność parametrów zainstalowanych urządzeń będących jej 

własnością z obowiązującymi normami technicznymi i warunkami decyzji rezerwacji 

częstotliwości Nadawcy. 

12. Nadawca zobowiązuje się do dostarczania Operatorowi sygnałów modulacyjnych 

o parametrach w punkcie styku zgodnych z warunkami określonymi w § 6 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu. 

13. Operator dokonuje bieżącej kontroli radiofonicznej stacji nadawczej i przeprowadza niezbędną 

korektę jej parametrów. Operator informuje o tym fakcie Nadawcę. 

14. Operator umożliwia Nadawcy dostęp do informacji systemu nadzoru obiektów nadawczych 

w następującym zakresie: 

a. obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na 

wejściu nadajnika; spadek poziomu sygnału poniżej - 24 dB względem poziomu 

nominalnego na czas dłuższy niż 60 sekund rejestrowany jest w systemie nadzoru jako 

stan alarmowy; 

b. obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na 

wyjściu nadajnika; spadek poziomu sygnału poniżej - 24 dB względem poziomu 

nominalnego na czas dłuższy niż 60 sekund rejestrowany jest w systemie nadzoru jako 

stan alarmowy; 

c. poziom mocy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego (jeżeli występuje), 

przy rejestrowaniu przez system nadzoru spadku mocy o 1 dB i 3 dB względem 

poziomu nominalnego; 

d. obecność sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika  

e. informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik rezerwowy. 

15. Informacje o zdarzeniach wynikających z zakresu określonego w ust. 14 rejestrowane 

w systemie nadzoru zawierają datę i czas ich wystąpienia. 

16. Operator zapewni Nadawcy dostęp do informacji określonych w ust. 14 w trybie on-line 

poprzez stronę internetową najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; 

szczegółowe warunki dostępu – adres strony, login, hasło – Operator przekaże Nadawcy 

pisemnie przed tą datą. 

17. Zestawienie zbiorcze zdarzeń w emisji Sygnałów, skutkujących odliczeniami za dany okres 

rozliczeniowy Operator przesyła do Nadawcy w postaci załącznika do faktury. 

18. Każda ze Stron wskaże pisemnie osoby uprawnione do kontaktów z drugą Stroną dotyczących 

realizacji Umowy. 

 

§ 4 

Przerwy konserwacyjne i remontowe 

 

 Operator dostarczy plan przerw konserwacyjnych i remontowych na rok 2018 w terminie 14 dni 

od dnia zawarcia umowy oraz w terminie do 15 grudnia danego roku na rok następny. Operator 

dołoży starań, aby plan przerw konserwacyjnych i remontowych uwzględniał maksymalnie dwie 

przerwy w ciągu roku. 
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 Korekty planu przerw konserwacyjnych i remontowych lub uzgodnienia dodatkowych przerw są 

dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Stron, w terminie co najmniej 3 dni 

roboczych przed rozpoczęciem przerwy. 

 

§ 5 

Usługi utrzymaniowe 

 

1. Operator dokonuje napraw, konserwacji i zmiany nastaw urządzeń będących własnością 

Nadawcy określonych w § 3 ust. 3, zainstalowanych w obiekcie nadawczym Operatora na 

zasadach określonych poniżej. 

2. W ramach zobowiązania do dokonania napraw, konserwacji i zmian nastaw urządzeń, o których 

mowa w ust. 1, Operator zobowiązuje się do realizacji czynności dla poszczególnych grup 

urządzeń: 

a. kodery RDS: 

 wymienia bezpieczniki; 

 restartuje urządzenia; 

 zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą. 

b. procesory dynamiczne: 

 wymienia bezpieczniki; 

 restartuje urządzenia; 

 zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą. 

3. W przypadku wystąpienia przerwy w emisji Sygnału będącej wynikiem uszkodzenia urządzeń 

Nadawcy Operator zobowiązuje się do realizacji czynności, o której mowa w ust. 2, w ciągu 

czterech godzin od chwili powzięcia informacji o wystąpieniu przerwy. W powyższym 

przypadku okres występowania przerwy trwającej do czterech godzin traktowany jest jako 

przerwa z przyczyn leżących po stronie Nadawcy, zaś przerwa trwająca powyżej czterech godzin 

traktowana jest jako przerwa z przyczyn leżących po stronie Operatora. 

 

§ 6 

 

Wymagane wartości parametrów urządzeń oraz kontrola ich pracy 

1. Operator zapewnia świadczenie usługi dosyłu i emisji z parametrami technicznymi zgodnymi 

z warunkami określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych. 

2. Wartości parametrów radiofonicznych stacji nadawczych powinny spełniać tolerancje podane 

w Tabeli 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Parametry interfejsu wejściowego: 

- sygnał wejściowy : cyfrowy AES/EBU 

- sygnał wejściowy: analogowy sygnał stereo (kanał lewy+prawy) 

- sygnał wejściowy: dane RDS – RS232 przepustowość 9600 bit/s 

4. Parametry sygnału modulującego: 

- pasmo przenoszenia 30Hz – 15kHz z dopuszczalną tolerancją +0,5; -1dB względem 

poziomu sygnału o częstotliwości 1kHz 

- tłumienie przesłuchu międzykanałowego :  60dB 

- dopuszczalne opóźnienie: 10ms 

- RS 232 w następującej konfiguracji 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu, bez bitu 

parzystości (8-1-N), 9600 bit/s.  

5. Operator zobowiązuje się do sterowania nadajnika sygnałami o parametrach jak w ust. 3 w 

taki sposób, aby maksymalna dewiacja częstotliwości na jego wyjściu od wszystkich 

składowych wynosiła   75 kHz. 

6. W celu prawidłowego wypoziomowania toru nadawczego Nadawca wysyła sygnały 

pomiarowe o częstotliwości 1000 Hz +6 dBm. W przypadku braku możliwości dostarczenia 

sygnałów pomiarowych przez Nadawcę, sygnały pomiarowe będą wprowadzone przez 

Operatora. 

7. W celu kontroli parametrów urządzeń: 

a) Nadawca wysyła pomiarowe sygnały radiowe w czasie uzgodnionym z Operatorem; 
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b) Operator dokonuje pomiarów i rejestruje ich wyniki. 

8. Parametry przedstawione w Tabeli 1 powinny być mierzone podczas przerw 

konserwacyjnych.  

9. Nadawca ma prawo do kontroli parametrów technicznych emitowanego sygnału, 

w szczególności upoważnieni przedstawiciele Nadawcy mają prawo uczestniczyć 

przy wykonywaniu pomiarów i zapoznawać się z ich wynikami, jak również mają prawo 

przeprowadzać pomiary na terenie obiektu za pomocą własnych przyrządów pomiarowych, 

po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem. 

10. W przypadku wykroczenia wartości parametru poza określoną tolerancję Operator podejmuje 

działania mające na celu przywrócenie wartości parametru do zgodności z wymaganiami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. 

Zestawienie parametrów nadajnika radiofonicznego z modulacją częstotliwości 

 

Lp. Parametr Tolerancja 

1 Moc wyjściowa Pnom ±10 % 

2 Zniekształcenia tłumieniowe w zakresie 40 Hz – 14 kHz ≤ ± 1,5dB 

3 Zniekształcenia harmoniczne przy dewiacji częstotliwości ±75kHz 

w zakresie 40 Hz – 7,5 kHz 

≤ 2,5% 

4 Ważony poziom zakłóceń i szumu <-57dB 

5 Maksymalna dewiacja sygnału MPX ±75kHz +0% - 2% 

6 Dewiacja podnośnej 19kHz ±7,5kHz ±5% 

7 Dewiacja podnośnej 57kHz ±3,5kHz ±5% 

8. Tłumienie przesłuchu międzykanałowego w zakresie 40 Hz – 14 kHz >30 dB 
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Załącznik Nr 6 do Umowy 

WARUNKI FINANSOWE 

 

Warunki finansowe. 

§ 1. Czas wykonania usług emisji sygnałów programu radiowego 

 

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

1) rzeczywisty czas emisji Sygnałów; 

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

minuty; 

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

niedostarczenia Sygnałów przez Nadawcę. 

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

1) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatora; 

2) nieuznawanego za przerwę w emisji Sygnałów w rozumieniu § 2 ust. 10 pkt a) Załącznika nr 

5 do Umowy stanu obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy 

promieniowanej stacji nadawczej trwającego jednorazowo do 1 minuty; 

3) przerw konserwacyjnych i remontowych; 

4) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn niezależnych od Operatora i Nadawcy.  

 

§ 2. Wysokość opłat 

 

1. Ogólna wartość umowy nie może przekroczyć netto: ............................... PLN 

(słownie: …………....................................... złotych), brutto: ............................... PLN 

(słownie: …………....................................... złotych).  

2. Za wykonanie przez Operatora usług będących przedmiotem Umowy Nadawca zobowiązuje się 

płacić Operatorowi zryczałtowaną opłatę miesięczną w wysokości netto: ............................... PLN 

(słownie: …………....................................... złotych), brutto: ............................... PLN 

(słownie: …………....................................... złotych), stanowiącą 1/36 ogólnej wartości umowy 

wymienionej w ust. 1. 

3. Opłata wymieniona w ust. 1 i 2 jest powiększana o należny podatek od towarów i usług. 

 

§ 3. Odliczenia i odsetki 

 

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

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

wartość obliczoną ze wzoru: 

D1 = C * P1/4383 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 ust. 2;  

D1 - kwota pomniejszenia [zł]; 

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

rozliczeniowym. 

 

 W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług emisji Sygnałów określonych 

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

o wartość obliczoną ze wzoru: 

  

D2 = C * P2/43830 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 ust. 2; 

D2 - kwota pomniejszenia [zł]; 

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

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

Operatora opłata określona w § 2 ust. 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru: 

 

 

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

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 ust. 2; 

D3 – kwota pomniejszenia [zł] 

P3 – liczba minut pracy Stacji z obniżoną mocą promieniowaną w miesiącu rozliczeniowym; 

ERP – wartość obniżonej mocy promieniowanej; 

ERPmax – wartość maksymalnej mocy promieniowanej 

 

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

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

 

D4 = C * 0,2*P4/43830 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 ust. 2 

D4 - kwota pomniejszenia [zł]; 

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

leżących po stronie Operatora w miesiącu rozliczeniowym. 

 

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

Operatora, opłata określona w § 2 ust. 2 niniejszego Załącznika zostaje pomniejszona o wartość 

obliczoną ze wzoru:  

 

D5 = C * 0,2*P5/43830 

gdzie: 

C - opłata określona w § 2 ust. 2; 

D5 - kwota pomniejszenia [zł]; 

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

stronie Operatora w miesiącu rozliczeniowym. 

 

 Łączna wysokość odliczonej kwoty oraz wszelkich innych roszczeń Nadawcy wobec Operatora 

związanych z przerwami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszego Załącznika nie może być wyższa w 

każdym miesiącu od zryczałtowanej opłaty miesięcznej. 

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

Operatorowi na jego żądanie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 4. Sposób płatności 

 

1. Nadawca zobowiązuje się płacić opłatę miesięczną z dołu w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

faktury.  

2. Nadawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 618-004-43-

14. 

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

 

 

OPERATOR NADAWCA 

 

………………………. 

 

………………………. 

 


