Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
„Radio Białystok” S.A.
ul. Świerkowa 1
15-328 Białystok
NIP: 542-00-03-367
REGON:050252837
Tel. (85) 7 456 200
Fax. (085) 7 443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ŚWIADCZENIE USŁUG ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.
CPV: 64228200-2
Znak sprawy: ZP 215.01.2018
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
– tekst jednolity (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwana dalej ustawą lub pzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art.10 ust. 1 i na zasadach określonych w art. 39-46 pzp.
O wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej art.11 ust.8 pzp.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
- zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.radio.bialystok.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
- wywieszone w siedzibie Zamawiającego

Termin składania ofert: 6 lipca 2018 godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 6 lipca 2018 godz. 10:15

Zatwierdzam:
Wojciech Straszyński
Prezes Zarządu

I. ZAMAWIAJĄCY:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „RADIO BIAŁYSTOK” Spółka Akcyjna
Siedziba: Białystok
Adres Spółki : 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1,
Tel. (085) 7 456 200
Fax. (085) 7 443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl
NIP: 542-00-03-367
REGON:050252837
KRS: 0000037873 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy:783 300 zł opłacony w całości
Znak sprawy: ZP 215.03.2018 (należy używać do oznaczania korespondencji kierowanej do Zamawiającego)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art.10 ust. 1 i na zasadach określonych w art. 39-46 pzp.
O wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej art.11 ust.8 pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całodobowych usług rozpowszechniania programu radiowego w
lokalizacjach i na warunkach określonych w SIWZ. Świadczenie usług rozpowszechniania programów
radiowych może odbywać się w oparciu o ofertę ramową o dostępie telekomunikacyjnym zatwierdzoną przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług rozpowszechniania
programu radiowego z obiektów równoważnych. Przez obiekt równoważny należy rozumieć obiekt nadawczy o
innych parametrach technicznych niż wskazane przez Zamawiającego, w zakresie: długości geograficznej,
szerokości geograficznej, rzędnej terenu, wysokości zawieszenia anteny oraz charakterystyki systemu
antenowego wynikającej z ww. parametrów. Zasięg powierzchniowy obiektu równoważnego musi zawierać co
najmniej 100 % obszaru zasięgu powierzchniowego wynikającego z parametrów technicznych obiektów
nadawczych umiejscowionych w lokalizacjach podanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ
(zasięg porównywalny). Jednocześnie emisja z obiektu równoważnego ma uwzględniać konieczne
wytłumienia charakterystyki anteny nadawczej. Zamawiający uzna obiekt za równoważny wyłącznie na
podstawie analizy zasięgu powierzchniowego obiektów.
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – na wybrane zadanie/zadania. Zamawiający
nie określa maksymalnej liczby zadań, na które udzieli zamówienia jednemu wykonawcy.
V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.
.
VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby Zamówienie zostało zrealizowane dla części zamówienia 1, 2, 3 i 4:

od 1 sierpnia 2018r. do 31 lipca 2021r. - usługa rozpowszechniania programu Radia Białystok (dosył i emisja)

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCEN
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 – 23 ustawy i spełniają warunki (określone w art. 22 ust. 1b pzp):
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określnej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną usługę emisji programów radiowych lub telewizyjnych o minimalnej wartości:
dla zadania nr 1 – 750 000 PLN netto,
dla zadania nr 2 – 180 000 PLN netto,
dla zadania nr 3 – 250 000 PLN netto,
dla zadania nr 4 – 750 000 PLN netto,
W przypadku składania oferty na więcej zadań niż jedno, Wykonawcy wykażą się spełnieniem tego
warunku dla każdego z zadań, na które zamierzają złożyć ofertę.
1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do podania, jaka
część zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców oraz do podania nazw firm
podwykonawców. Wykonawcy, składając JEDZ zobowiązani są dodatkowo wypełnić w formularzu JEDZ
część II sekcję D.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ/DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYMAGANE DO ZŁOŻENIA W RAMACH OFERTY W TERMINIE SKŁADANIA OFERT
1.Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – składany w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. Informacje zawarte w JEDZ
stanowić będą wstępny dowód, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
JEDZ należy wypełnić poprzez serwis eESPD udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem
http://ec.europa.eu/growth/espd Bezpośrednio dostęp – możliwy również przez zakładkę „elektroniczne
narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD” pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejskidokument-zamowienia
Pod tym adresem znajduje się również instrukcja do wypełniania JEDZ.
Składając JEDZ wykonawca zobowiązany jest wypełnić część II sekcja A i B, część III sekcja A,B,C,D.
Formularz JEDZ – załącznik nr 4 do SIWZ
2. wypełniony Formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
3. dowód wniesienia wadium
4. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik oraz w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wymagany jest zakres

umocowania orz podpis osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy).
5. Wypełniony „Wykaz wykonanych/wykonywanych usług” z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania/wykonywania i odbiorców – w Załączniku nr 6 do SIWZ; Dokumenty potwierdzające, że usługi
wymienione w w/w wykazie, zostały wykonane/są wykonywane należycie.
6. Parametry techniczne obiektów równoważnych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ:
6.1 Wykonawcy składający oferty na świadczenie usług rozpowszechniania z obiektów równoważnych
zobowiązani są do dostarczenia porównawczych map zasięgów pokrycia powierzchniowego dla obiektu
nadawczego określonego przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ i obiektu równoważnego,
proponowanego przez Wykonawcę, z informacją jaki procent obszaru zasięgu powierzchniowego,
wynikającego z parametrów technicznych obiektu nadawczego, umiejscowionego w lokalizacjach podanych
przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ, zawiera zasięg powierzchniowy wynikający z parametrów
technicznych obiektu równoważnego. Mapy muszą być sporządzone - dla zasięgów zakłóceniowych z
uwzględnieniem profilu terenu, dla sygnału stereofonicznego, przy minimalnych użytecznych wartościach
natężenia pola, dla wysokości zawieszenia anteny odbiorczej 10 m n.p.t. zgodnych z rekomendacją ITU-R
BS.412-9 (z wykorzystaniem metody propagacji ITU-R P.1546-5) w tej samej skali w postaci jednej mapy
uwzględniającej przedmiotowe porównanie - przez niezależną instytucję np. Instytut Łączności. Przez
instytucję niezależną Zamawiający rozumie publiczny podmiot lub organ (państwowy lub samorządowy)
posiadający uprawnienia do sporządzania map o charakterystyce opisanej powyżej.
6.2 Wykonawcy składający oferty na świadczenie usług z obiektów nadawczych równoważnych,
o parametrach technicznych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ obowiązani są dołączyć do oferty
oświadczenie właściciela obiektu w którym wyraża on zgodę na zainstalowanie urządzeń nadawczych
służących do rozpowszechniania Programu Radia Białystok.
6.3 Wykonawcy składający oferty na świadczenie usług z obiektów nadawczych równoważnych, o
parametrach technicznych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ obowiązani są dołączyć do oferty
dokument z Urzędu Komunikacji Elektronicznej o możliwości emisji z obiektu równoważnego z parametrami
złożonymi w ofercie.
6.4 W przypadku obiektu alternatywnego Wykonawca winien przedstawić rzeczywistą poziomą
charakterystykę promieniowania anteny (spełniającą wymagania UKE) jaka planowana jest do instalacji w
obiekcie alternatywnym (podać wytłumienia charakterystyki w układzie co 10 stopni).
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie uzasadnione
wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu, o ile nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
W przypadku podpisywania dokumentów przez osoby nie wymienione we właściwych rejestrach jako
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię.
Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii. Każda strona
dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.

WYMAGANE DO ZŁOŻENIA PO OTWARCIU OFERT
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy – składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Dokument, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, składa się w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy. Dokument winien być podpisany przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu.
WYMAGANE DO ZŁOŻENIA NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Dokumenty/oświadczenia, aktualne na dzień ich złożenia (dokumenty - oryginały lub kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do
reprezentacji, oświadczenia – oryginały podpisane przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do
reprezentacji) – winny być przedłożone w terminie nie krótszym niż 10 dni, licząc od dnia wezwania
wykonawcy do ich złożenia. Wykonawca, którego oferta w danym zadaniu została oceniona najwyżej
nie będzie zobowiązany do przedłożenia n/wym. dokumentów, jeżeli zamawiający posiada już te
dokumenty lub może je uzyskać z ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert
2. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ew. odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
4. zaświadczenie wydane przez Prezesa UKE o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na każdym etapie postępowania, może wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów / oświadczeń wymienionych w pkt.
1-4
W przypadku, gdy złożone uprzednio dokumenty i oświadczenia nie będą w momencie oceny
aktualne, zamawiający będzie uprawniony do wezwania do złożenia aktualnych dokumentów /
oświadczeń, o których mowa w pkt 1-4
W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, których dotyczy
dokument z pkt. 1. mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w
odniesieniu do tych osób składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru
inny równoważny dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, wydany przez organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której przedmiotowy dokument ma dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, wykonawca zastępuje go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu z pkt 1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w art 24 ust.1
pkt 13 i 21 ustawy (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert).
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przez organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert).
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa również dokumenty/oświadczenia wymienione w pkt 2 – 4.
Wspólne ubieganie się o zamówienie przez wykonawców:
1. stosownie do postanowień art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają i wskazują pełnomocnika
do reprezentacji w postępowaniu oraz określają zakres jego umocowania.
2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 ustawy
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, składa
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia mogą
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłóceń zasad konkurencji
w niniejszym postępowaniu.
4. w przypadku, gdy w danym zadaniu najwyżej zostanie oceniona oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający wezwie każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów/oświadczeń określonych w pkt 1
– 4 w terminie nie krótszym niż 10 dni, licząc od dnia wezwania wykonawcy do ich złożenia.
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I SPOSOBIE UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu oraz w formie elektronicznej
2. Pisma do zamawiającego składają osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
Treść pisma zawierającego wnioski, zapytania, zawiadomienia itp. składana drogą elektroniczną – winna stanowić
załącznik (np. w formacie PDF) do pisma przewodniego.
3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem
terminów. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę – zamawiający domniema, że korespondencja została
doręczona wykonawcy prawidłowo, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią
4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty oraz uzupełnień oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25
ust.1 pzp oraz pełnomocnictw.
5. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach dotyczących
postępowania jest:
Jarosław Dobrowolski, tel. 85 74 56 218, fax 85 744 34 23
Dorota Niebrzydowska tel. 85 74 56 238
radiobia@radio.bialystok.pl
Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:
A/ Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art.38 Ustawy.
B/ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający nie udziela
wyjaśnień na zapytania złożone telefonicznie.
C/ Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego
na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
D/ Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej

E/ W uzasadnionych przypadkach (przed upływem terminu składania ofert) Zamawiający może zmodyfikować
treść SIWZ. Dokonane modyfikacje Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ
oraz zamieści je na stronie internetowej
F/ Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia Zamawiający przekaże UOPWE ogłoszenie
dodatkowych informacji
G/ Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
H/ O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
I/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców
X. WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych części
zamówienia :
Nr zadania
1
2
3
4

Wadium w zł.

Białystok / Krynice

Częstotliwość
MHz
99,4

Łomża / Szosa Zambrowska

87,9

7 000

Makarki

104,1

10 000

Suwałki / Krzemianucha

98,6

25 000

Lokalizacja/nazwa stacji

25 000

2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy 54 1130 1059 0017 3190
5020 0007); poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach
ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1804). Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub
poręczeń musi być złożone w oryginale. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej
bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. W
przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych
powyżej wymogów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
3. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia
składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na
każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
4. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji albo poręczenia,
względnie kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
5. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wpłacając wadium
powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu), tj. ZP 215.01.2018
6. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez
ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp.
8. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do treści art. 46 ust. 5
ustawy skutkuje nie wniesieniem wadium w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy z
udziału w postępowaniu.
9. Wadium powinno być ważne co najmniej przez okres związania ofertą.
10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i przepisach ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1. Oferta powinna być dostarczona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzona informacją o adresie i nazwie firmy Wykonawcy zaadresowaną: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A., ul.
Świerkowa 1, 15-328 Białystok, z dopiskiem OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG
ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A nie otwierać przed dniem 6 lipca 2018
do godz. 10:15.
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji) ponosi Wykonawca.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem na maszynie do pisania lub komputerze, lub
inną czytelną i trwałą techniką zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 (w
przypadku obiektów równoważnych także Załącznik Nr 3) do niniejszej specyfikacji. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki
zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe
pełnomocnictwo w oryginale.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Oferta oraz wszystkie dokumenty powinny być spięte, zszyte, w sposób zapobiegający dekompletacji.
Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.
7. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ. Oferta oprócz żądanych
dokumentów powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 2
(w przypadku obiektów równoważnych także Załącznik Nr 3)
8. W przypadku zamiaru wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy.
9.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
W tym celu Oferent złoży kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak powyżej z dodatkowym określeniem:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
11. W przypadku wycofania oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej
oświadczenie o wycofaniu oferty do występowania w imieniu Wykonawcy.
12. Koperty oznaczone napisem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY” zostaną odczytane w
pierwszej kolejności. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
13. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

14. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania
ofert.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane:
a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018, poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania celu
zachowania ich poufności,
b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji,
16. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 6 lipca 2018r. do godz.10.00 w sekretariacie (pok.302)
Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
„Radio Białystok” S.A.
15-328 Białystok
ul. Świerkowa 1
XIV. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w którym upływa termin składania ofert tj. 6 lipca 2018r. o godz.10.15 w
siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Świerkowa 1, pokój 119.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie
zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
4. Informacje, o których mowa pkt 1 i 2, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert każdej części zamówienia niezależnie oraz dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia w oparciu o następujące kryteria:
1) najniższa cena - waga 95 %
2) czas reakcji serwisu na przerwę w emisji programu - waga 5%

Przez cenę ofertową rozumie się ostateczną cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty związane z
realizacją całego zadania i uwzględniającą cło oraz wszystkie opłaty i podatki obowiązujące na obszarze
Polski.
Dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, należy doliczyć do przedstawionej w niej ceny należny podatek od
towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
2. Zasady przyznawania punktów:
1) Zasady obliczania punktacji wg kryterium najniższej ceny:
Cena brutto oferty minimalnej
Punktacja = ------------------------------------------------------------- x 95%
Cena brutto badanej oferty
2) Zasady obliczania punktacji wg kryterium czasu reakcji serwisu na przerwę w emisji programu:
2 godziny - 100 pkt
3 godziny - 50 pkt
4 godziny - 0 pkt
Punktacja = ilość punktów w kryterium x 5%
3. Łączna ilość punktów, którą może otrzymać oferta, stanowi sumę punktów otrzymanych wg. kryterium
najniższej ceny oraz punktów otrzymanych wg. kryterium czasu reakcji serwisu na przerwę w emisji
programu
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty
przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z niższą ceną.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
2. Cena podana przez Wykonawcę winna zawierać wszelkie podatki (w tym VAT), opłaty i inne pozostałe
obciążenia związane z realizacją zamówienia.
3. Cena musi zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał pod uwagę
jedynie ceny brutto zgodnie z obowiązującą stawką VAT określoną na podstawie właściwych przepisów
prawa.
XVII. WYBÓR OFERTY I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający będzie postępował zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, podając
nazwę(firmę), siedzibę i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierającymi punktację przyznaną oferentom.
4. Zawiadomienie o wyborze oferty określające poza danymi, o których mowa w pkt 3 także miejsce i termin
zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Informacje o których mowa w pkt 3 zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w
siedzibie spółki.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o czym Zamawiający
powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy na sumę stanowiącą 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:
2.1 pieniądzu wpłaconym na konto: Radio Białystok SA, BGK Oddział Białystok, nr: bankowy 54 1130 1059
0017 3190 5020 0007,
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, niepodlegająca przenoszeniu i płatna
na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej
gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego, podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia oraz warunki
gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
XXI. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcom, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. 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.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej lub elektronicznej , a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co
do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Załącznik Nr 7 stanowi istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie środków odwoławczych,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach opisanych w zał.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 - formularz oferty
3. Załącznik Nr 3 - formularz parametry techniczne obiektów równoważnych
4. Załącznik Nr 4 - JEDZ
5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik Nr 6 - wykaz wykonanych/wykonywanych usług
7. Załącznik Nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 1

numer sprawy ZP 215.01.2018
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług całodobowego nieprzerwanego rozpowszechniania programu
radiowego (dosył i emisja) Zamawiającego w okresie:
 termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części zamówienia 1, 2, 3 i 4:
od 1 sierpnia 2018r. do 31 lipca 2021r. usługa rozpowszechniania programu Radia Białystok (dosył i emisja), z
parametrami technicznymi wyszczególnionych w odpowiednich decyzjach rezerwacji, oraz na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Szczegółowy wykaz przedmiotowych usług
emisji przedstawia poniższa tabela.
Kod CPV: 64228200-2 Usługi transmisji sygnału radiowego
Nr
zadania

Lokalizacja nazwa
stacji

1

Białystok /
Krynice

2
3
4

Współrzędne
geograficzne

Częstotliwość
MHz

Moc
ERPmax
kW

Sposób dosyłu
programu

Nazwa
programu

23E01'35"
53N13'53"

99,4

30

łącze stałe IP

Radio
56/1996
Białystok

22E05'45"
53N09'46"

87,9

0,2

retransmisja

Radio
65/2001
Białystok

17-315
Grodzisk
k/Siemiatycz

22E46'16"
52N33'00"

104,1

10

retransmisja

Radio
18/1999
Białystok

16-404
Jeleniewo

22E52'30"
54N11'45"

98,6

30

łącze stałe IP

Radio
24/1996
Białystok

Adres obiektu

16-002
Dobrzyniewo
Kościelne

Łomża / Szosa
Zambrowska 18-400 Łomża
Makarki
Suwałki /
Krzemianucha

Decyzja
KRRiT

UWAGA! Właścicielem obiektów nadawczych wymienionych w powyższej tabelce jest Emitel SA. z siedzibą w
Warszawie, świadczenie usługi emisji przez operatorów innych niż Emitel Sp. z o. o. może się odbywać na bazie „Oferty
ramowej o dostępie telekomunikacyjnym…” zatwierdzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).
II. Warunki wymagane przy realizacji usług emisji, które Wykonawca winien spełnić własnym staraniem i na swój
koszt:
1. Emisja sygnałów programów Zamawiającego zgodna z decyzjami KRRiT:
a. modulacja FM stereo z tonem pilotującym,
b. dewiacja maksymalna 75 kHz
2. Rezerwowanie nadajników: Białystok/Krynice i Suwałki/Krzemianucha z powyższej tabeli w systemie n+1, poprzez
dołączenie do istniejącego systemu rezerwowania właściciela obiektów, bądź przez własny system rezerwowania
(dopuszcza się użycie nadajników wyposażonych w dwa wzbudniki i wielomodułowe wzmacniacze mocy z układem
automatycznego przełączania w czasie nie dłuższym niż 1 minuta) .
3. Wykonawca do realizacji usług będących przedmiotem postępowania wykorzysta sprzęt, posiadający stosowne
certyfikaty i homologacje, i który został oficjalnie dopuszczony do użytku na terenie RP.
4. Zagwarantowanie emisji z nadajników Wykonawcy z maksymalnymi mocami promieniowanymi ERPmax,
dopuszczonymi w decyzjach KRRiT poprzez odpowiednie dopasowanie mocy wyjściowych nadajników,
doprowadzonych do sumatora (ZFR).
5. Zapewnienie miejsca na obiektach nadawczych wymienionych w pozycjach 1, 4 dla urządzeń zapewniających dosył
sygnałów z programem Zamawiającego i przejęcie opłat za energię.
6. Zapewnienie miejsca na obiektach nadawczych wymienionych w pozycjach 2, 3 dla urządzeń zapewniających
retransmisję sygnałów z programem Zamawiającego i przejęcie opłat za energię.
7. Przejęcie opłat na obsługiwanych przez Wykonawcę obiektach nadawczych za energię i dostęp do miejsca w
szafach telekomunikacyjnych w kontekście sprzętu technicznego znajdującego się na obiektach TP Emitel, a
stanowiącego własność Zamawiającego i obsługującego jego programy, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr
zadania
1
2
3
4

Lokalizacja/nazwa
Adres obiektu
stacji
Białystok / Krynice 16-002 Dobrzyniewo
Kościelne
Łomża / Szosa
Zambrowska
18-400 Łomża
Makarki
Suwałki /
Krzemianucha

Sprzęt techniczny/
wysokość w stojaku
TAK / 2 U
TAK/ 1 U

17-315 Grodzisk
k/Siemiatycz

TAK/ 1 U

16-404 Jeleniewo

TAK / 2 U

8. Posiadanie przez Wykonawcę i zapewnienie Zamawiającemu dostępu do systemu zdalnego nadzoru nadajników.
Minimalne warunki, jakie system ten winien spełniać są następujące:
a. Interfejs użytkownika umożliwiający stały dostęp do danych zarejestrowanych w systemie nadzoru
nadajników.
b. Rejestracja co najmniej takich parametrów, jak:
 obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wejściu i
wyjściu nadajnika;
 poziom mocy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego, przy rejestrowaniu przez
system nadzoru spadku mocy o 1 dB, 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;
 obecność sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika,
 informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik rezerwowy.
9. Wykonawca zaplanuje nie więcej, niż dwie przerwy konserwacyjne na jednym obiekcie nadawczym w ciągu roku i z
wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego o rocznym planie przerw.
III. Warunki wymagane przy realizacji usługi dosyłu, które Wykonawca winien spełnić własnym staraniem
i na swój koszt:
1. Dosył sygnału programu Zamawiającego (łącze z siedziby Zamawiającego do nadajnika w obiektach: RTCN Krynice
i RTCN Krzemianucha) realizowany będzie dwukierunkowym łączem z wykorzystaniem technologii cyfrowej IP,
2. Po stronie Zamawiającego sygnał audio dostępny jest w postaci analogowej, stereo (kanał lewy i kanał prawy), o
nominalnym poziomie wyjściowym audio +6dBm (1,55Vrms/600Ω), wyjście symetryczne (transformatorowe) i
AES/EBU,
3. Po stronie nadajnika urządzenia dekodujące powinny dostarczyć sygnał do prawidłowego wymodulowania
nadajnika,
4. Pasmo przenoszenia sygnału audio na drodze od siedziby Zamawiającego do nadajnika: 30Hz – 15kHz, z
tolerancją +0,5; -1 dB względem poziomu sygnału o częstotliwości 1 kHz.
5. Tłumienie przesłuchu międzykanałowego winno być większe lub równe 60 dB,
6. Łącze o przepływności minimum 2 Mbit/s,
7. Opóźnienie sygnału wyjściowego względem sygnału wejściowego nie może być większe niż 50 ms ze względu na
wykorzystywanie tego sygnału do pracy z antenową modulacją zwrotną,
8. Kanał dla transmisji danych dodatkowych standardu RS 232 z szybkością 9 600 bit/s do dosyłu danych do kodera
RDS (Krynice i Krzemianucha),
9. W tor zwrotny transmisyjny Wykonawca w przypadku RTCN Krzemianucha wprowadzi sygnał z odbiornika
radiowego nastrojonego na częstotliwość pracy modulowanego nadajnika, sygnał ten musi być udostępniony w
siedzibie Zamawiającego z przeznaczeniem do odsłuchu, minimalna przepustowość toru zwrotnego
256 kb/s, sygnał po stronie odbiorcy powinien być sygnałem stereo (lewy prawy), kanał w pełnym paśmie
akustycznym.
10. Zamawiający zapewnia miejsce 3U do zainstalowania urządzeń dosyłowych i niezbędne zasilanie w rozdzielni
elektroakustycznej w Radiu Białystok przy ul. Świerkowej 1.

Dane stacji nadawczych Radia Białystok SA stan na dzień 18 maja 2018r.
Nr zadania

Lokalizacja nazwa
stacji

1

Białystok /
Krynice

2

Łomża / Szosa
Zambrowska

3
4

Makarki
Suwałki /
Krzemianucha

Współrzędne
geograficzne

Częstotliwość
MHz

Moc
ERPmax
kW

Wysokość
terenu m
npm

Wysokość
zawieszenia
anteny m

Ch-ka kierunkowa
anteny (polaryzacja)

23E01'35"
53N13'53"

99,4

30

186

236

dookólna (V)

22E05'45"
53N09'46"

87,9

0,2

145

71

dookólna (V)

10

194

107

kierunkowa (V)

30

252

180

dookólna (H)

22E46'16"
52N33'00"
22E52'30"
54N11'45"

104,1
98,6

Zamawiający będzie dostarczał sygnał umożliwiający świadczenie usługi emisji z maksymalną mocą sygnału MPX
równemu 3 dBr.

Załącznik nr 2

numer sprawy ZP 215.01.2018

Nazwa oferenta ..................................................................................
Adres oferenta

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

Numer telefonu ................................ Numer fax. ...............................
e-mail ……………………………………………………….

OFERTA CENOWA
Dla RADIA BIAŁYSTOK S.A.
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
całodobowe nieprzerwane rozpowszechniania programu radiowego (dosył i emisja) Radia Białystok SA w zakresie UKF
(znak sprawy: ZP 215.01.2018), oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:
Uwaga! Wypełnić tylko te pozycje tabeli, dla których Wykonawca składa ofertę, pozostałe należy skreślić lub wstawić
znak X.
Nr
zadania

Lokalizacja/nazwa
stacji

1

2

3

4

Białystok / Krynice
Łomża / Szosa
Zambrowska
Makarki
Suwałki /
Krzemianucha

Częstotliwość
MHz

Cena netto
miesięcznie
PLN

Cena brutto
miesięcznie
PLN

Wartość brutto*
(36 miesięcy)

PLN

99,4

87,9

104,1

98,6

* - łączna wartość brutto usług w okresie 36 miesięcy trwania umowy

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia i
skalkulowania niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.
3. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy z uwzględnieniem
bez zastrzeżeń tych warunków, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam(y), że jestem (jesteśmy) upoważnieni do reprezentowania firmy.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a.

Wykaz urządzeń technicznych, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia:
 nadajniki – typ, model, producent, rok produkcji, wykaz parametrów,
 pozostałe urządzenia - typ, model, producent, rok produkcji,

b.
c.
d.

e.

Certyfikaty i świadectwa homologacji urządzeń nadawczych.
Dokładny opis sposobu rezerwowania poszczególnych nadajników.
Dokładny opis systemu zdalnego nadzoru nadajników, ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu użytkownika,
poprzez który Zamawiający będzie mógł na bieżąco kontrolować pracę nadajników objętych ofertą. Opis ten
winien zawierać wyszczególnienie parametrów monitorowanych przez system, które są istotne z punktu
widzenia ciągłości emisji i jakości świadczonych przez Wykonawcę usług.
Przykładowe wydruki bądź zrzuty ekranowe raportów systemu zdalnego nadzoru nadajników z
zarejestrowanymi stanami alarmowymi.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są również:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Data........................................................................

.....................................................
( podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3 do SIWZ

numer sprawy ZP 215.01.2018

Nazwa oferenta ..................................................................................
Adres oferenta

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

Numer telefonu ................................ Numer fax. ...............................
e-mail ……………………………………………………….

Parametry techniczne obiektów równoważnych
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
całodobowe nieprzerwane rozpowszechniania programu radiowego (dosył i emisja) Radia Białystok SA w zakresie UKF
(znak sprawy: ZP.215.01.2018), oferujemy wykonanie zamówienia z obiektu(ów) nadawczego(ych) równoważnego(ych)
o parametrach technicznych, które są następujące:
Nr
zadania

1
2
3
4

Lokalizacja/nazwa
stacji

Współrzędne
geograficzne

Adres
obiektu

Częstotliwość
MHz

99,4
87,9
104,1
98,6

Moc ERPmax
kW (koncesja)

Moc ERPmax
kW (oferowana)

Wysokość
terenu m npm

Wysokość
zawieszenia
anteny m

Polaryzacja

Charakterysty
ka anteny

30
0,2
10
30

1. Parametry emisji z obiektu równoważnego uwzględniają konieczne wytłumienia charakterystyki systemu

antenowego, a szacowane zasięgi pokrycia powierzchniowego, wynikające z wyżej podanych parametrów
technicznych, zawierają co najmniej 100 % zasięgów powierzchniowych wynikających z parametrów technicznych
obiektów nadawczych umiejscowionych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do
SIWZ.
2. Do czasu uzyskania przez Zamawiającego nowej decyzji rezerwacji częstotliwości, emisja będzie odbywała się na
podstawie Pozwolenia tymczasowego UKE.
3. Zobowiązujemy się wystąpić o uzyskanie Pozwolenia tymczasowego oraz pokryć wszelkie koszty związane z jego
uzyskaniem.

Data........................................................................

.....................................................
( podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 4
numer sprawy ZP 215.01.2018
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu
zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o
zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną
automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu
dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o
udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę
podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia
(np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany
do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić
wykonawca.
Tożsamość zamawiającego3
Odpowiedź:
Nazwa:

[ ]

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?

Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4:

[ ]

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję [ ]
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli
dotyczy)5:
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat wykonawcy
Identyfikacja:
Odpowiedź:
Nazwa:
[ ]
Numer VAT, jeżeli dotyczy:
[ ]
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać [ ]
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest
wymagany i ma zastosowanie.
Adres pocztowy:

1

[……]

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia.
2
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania
się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
3
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
4
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
5
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:
Telefon:
Adres e-mail:
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]
[……]
[……]
[……]

Informacje ogólne:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź
małym lub średnim przedsiębiorstwem7?
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem pracy
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy
będzie realizował zamówienie w ramach programów
zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli
tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych
lub
defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której
kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani
pracownicy.
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub
posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?
Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej
części, uzupełnić część V (w stosownych
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i
podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer
zaświadczenia,
jeżeli
dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej,
proszę
podać:

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
[]

[]

Nie

[…]
[….]
[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

a)

[……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]
c)
[……]

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia
oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną
w
urzędowym
wykazie10: d)
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?
Jeżeli
nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje
6

Tak

[]

Tak

[]

Nie

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.
8
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
9
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
10
Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
7

w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności
od
przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na e)
[]
Tak
[]
Nie
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić
informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub
podmiotowi
zamawiającemu
uzyskanie
tego
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]
Rodzaj uczestnictwa:
Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o [] Tak [] Nie
udzielenie
zamówienia
wspólnie
z
innymi
wykonawcami11?
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty
zamówienia.
Jeżeli
tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, a):
[……]
odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie b):
[……]
zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej
udział:
c): [……]
Części
Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części [ ]
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.
B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
Imię
i
nazwisko, [……],
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: [……]
Stanowisko/Działający(-a) jako:
[……]
Adres pocztowy:
[……]
Telefon:
[……]
Adres e-mail:
[……]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe [……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form,
zakresu, celu itd.):
C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów
Zależność od innych podmiotów:
Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych [] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych)
kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w
11

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

części
III,
należycie
wypełniony
i
podpisany
przez
dane
podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących
bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o
wykonanie
robót
budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z
podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.
D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający
wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim []
Tak
[]
Nie
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz
proponowanych podwykonawców:
[…]
Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz
informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii
podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

12

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Część III: Podstawy wykluczenia
A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.
udział w organizacji przestępczej13;
korupcja14;
nadużycie finansowe15;
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.
Podstawy związane z wyrokami skazującymi za Odpowiedź:
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w
art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź [] Tak [] Nie
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy,
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, dokumentacji):
uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został [……][……][……][……]19
prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych
powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub
w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w
wyroku nadal obowiązuje?
Jeżeli
tak,
proszę
podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]
on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;
b)
wskazać,
kto
został
skazany
[
];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio b)
[……]
ustalone w wyroku:
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y),
którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy,
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji): [……][……][……][……]21
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął [] Tak [] Nie
środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia22
(„samooczyszczenie”)?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23:
[……]
B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne
Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie Odpowiedź:
społeczne:
13

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
14
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia
22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia
obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
15
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995,
s. 48).
16
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo,
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.
17
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z
25.11.2005, s. 15).
18
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
19
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
20
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
21
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
22
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
23
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich [] Tak [] Nie
obowiązków dotyczących płatności podatków lub
składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w
państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie
członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo
siedziby?
Podatki

Składki
ubezpieczenia
społeczne

na

Jeżeli
nie,
proszę
wskazać: a)
[……] a)
[……]
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b)
[……] b)
[……]
b)
jakiej
kwoty
to
dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
c1) [] Tak [] Nie
c1) [] Tak [] Nie
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:
[] Tak [] Nie
–
[] Tak [] Nie
Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?
–
[……]
–
[……]
–
Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.
–
[……]
–
[……]
–
W przypadku wyroku, o ile została w
nim bezpośrednio określona,
długość okresu wykluczenia:
2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
c2)
[
…] c2)
[
…]
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki,
dokonując płatności należnych podatków lub składek d) [] Tak [] Nie d) [] Tak [] Nie
na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając Jeżeli tak, proszę podać Jeżeli tak, proszę podać
wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, szczegółowe informacje szczegółowe informacje
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe na ten temat: [……]
na ten temat: [……]
odsetki lub grzywny?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi25
Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być
zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia
zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje
dotyczące
ewentualnej Odpowiedź:
niewypłacalności,
konfliktu
interesów
lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył [] Tak [] Nie
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska,
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
prawa socjalnego i prawa pracy26?
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia
odpowiedniej
podstawy
wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[]
Tak
[]
Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących []
Tak
[]
Nie
sytuacji:
a)
zbankrutował;
lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie
upadłościowe
lub
likwidacyjne;
lub
c)
zawarł
układ
z
wierzycielami;
lub
24

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
26
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
25

d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych27;
lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–
Proszę podać szczegółowe informacje:
–
Proszę podać powody, które pomimo
powyższej sytuacji umożliwiają realizację –
[……]
zamówienia, z uwzględnieniem mających –
[……]
zastosowanie przepisów krajowych i
środków
dotyczących
kontynuowania
działalności gospodarczej28.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……]
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia []
Tak
[]
Nie
zawodowego29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na [……]
ten temat:
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
[]
Tak
[]
Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami []
Tak
[]
Nie
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na […]
ten temat:
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
[]
Tak
[]
Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie []
Tak
[]
Nie
interesów30 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na […]
ten temat:
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z []
Tak
[]
Nie
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny
sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie
postępowania
o
udzielenie
zamówienia? […]
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na
ten temat:
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której []
Tak
[]
Nie
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą […]

27

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało
się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo
to w stanie zrealizować zamówienie.
29
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
30
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
28

umową?
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na samooczyszczenia?
[]
Tak
[]
Nie
ten temat:
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]
Czy
wykonawca
może
potwierdzić,
że: [] Tak [] Nie
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji
braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji
spełnienia
kryteriów
kwalifikacji;
b)
nie
zataił
tych
informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty
potwierdzające
wymagane
przez
instytucję
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający,
pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu
nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia,
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?
D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie Odpowiedź:
krajowym
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o []
Tak
[]
Nie
charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]31
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z []
Tak
[]
Nie
podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie
krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
[……]
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

31

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:
: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej
z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:
[] Tak [] Nie
A: Kompetencje
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia,
o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje
Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym […]
lub handlowym prowadzonym w państwie
członkowskim
siedziby
wykonawcy32: (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
[]
Tak
[]
Nie
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca
której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? je
posiada:
[
…]
[]
Tak
[]
Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
elektronicznej, proszę wskazać:
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……]
B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia,
o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej rok:
[……]
obrót:
[……]
[…]
waluta
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym rok:
[……]
obrót:
[……]
[…]
waluta
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest rok:
[……]
obrót:
[……]
[…]
waluta
następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia jest następujący33 (): (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze rok:
[……]
obrót:
[……]
[…]
waluta
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i rok:
[……]
obrót:
[……]
[…]
waluta
określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach rok:
[……]
obrót:
[……]
[…]
waluta
zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych
jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym
obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia
jest
następujący34:
32

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
33
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
34
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
elektronicznej, proszę wskazać:
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu [……]
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały
wymagany okres, proszę podać datę założenia
przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia
działalności przez wykonawcę:
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do
określonych w
stosownym
ogłoszeniu
lub Y36
–
oraz
wartość):
dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że [……],
[……]37
aktualna(-e)
wartość(-ci)
wymaganego(-ych)
wskaźnika(-ów)
jest
(są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
elektronicznej, proszę wskazać:
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka [……]
[…]
waluta
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą
kwotę: (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli te informacje są dostępne w formie dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów [……]
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia,
wykonawca
oświadcza,
że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać
określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
elektronicznej, proszę wskazać:
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……]
C: Zdolność techniczna i zawodowa
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia,
o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym
na
roboty
budowlane: ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]
38
W okresie odniesienia
wykonawca wykonał Roboty
budowlane:
[……]
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli
odnośna
dokumentacja
dotycząca dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do [……][……][……]
najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych
na dostawy i zamówień publicznych na usługi: Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]
następujące główne dostawy określonego rodzaju Opis
Kwoty
Daty
Odbiorcy
lub wyświadczył następujące główne usługi
określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu
proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno
publicznych, jak i prywatnych40:
35

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
37
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
38
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
39
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
40
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
36

2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników
technicznych
lub
służb
technicznych41,
w
szczególności
tych
odpowiedzialnych
za
kontrolę
jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do
następujących pracowników technicznych lub służb
technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych
oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego
zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować
następujące
systemy
zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do
produktów
lub
usług
o
szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności także
dostępnych mu środków naukowych i badawczych,
jak również środków kontroli jakości?
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami
zawodowymi
legitymuje
się:
a)
sam
usługodawca
lub
wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie
mógł stosować następujące środki zarządzania
środowiskowego:
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące

[……]
[……]

[……]
[……]

[] Tak [] Nie

a)

b) [……]
[……]

Rok,
średnie
[……],
[……],
[……],
Rok,
liczebność
[……],
[……],
[……], [……]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, [……]
wyposażeniem
zakładu
i
urządzeniami
technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić [……]
podwykonawcom43 następującą część (procentową)
zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
[]
Tak
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub
fotografie produktów, które mają być dostarczone i
którym
nie
musi
towarzyszyć
świadectwo
41

[……]

roczne

zatrudnienie:
[……]
[……]
[……]
kierowniczej:
[……]
[……]

kadry

[]

Nie

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
42
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu,
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
43
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla
tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

autentyczności.
[]
Tak
[]
Nie
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa
autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
elektronicznej, proszę wskazać:
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
[]
Tak
[]
Nie
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych
kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów
poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji
technicznych lub norm, które zostały określone w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie
inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: […]
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……]
D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania Odpowiedź:
środowiskowego
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić []
Tak
[]
Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę
wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie [……]
[……]
inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania
jakości
mogą
zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
elektronicznej, proszę wskazać:
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić []
Tak
[]
Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę
wymogów określonych systemów lub norm
zarządzania
środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie [……]
[……]
inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm
zarządzania środowiskowego mogą zostać
przedstawione:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu
ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te
informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w
formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach
zamówienia,
o
których
mowa
w
ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i
partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów
Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i [….]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie []
Tak
[]
Nie45
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy
wykonawca
posiada
wymagane
dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci
elektronicznej44, proszę wskazać dla każdego z nich:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
46
[……][……][……]
Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim47, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią
dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały
przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

44

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
46
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
47
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu,
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
48
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Załącznik Nr 5

numer sprawy ZP 215.01.2018

…......................….........................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ŚWIADCZENIE USŁUG
ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A. w imieniu
………………………………………………………………………………………………………………
...................…................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że:
1) nie należymy do grupy kapitałowej;*
2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) wraz z następującymi podmiotami:*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6

numer sprawy ZP 215.01.2018
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG

L. p.

Rodzaj usługi

Wartość netto PLN

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Odbiorca

Jednocześnie załączamy, zgodnie z wymogiem SIWZ dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. usług.

..................................dn............................

...............................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 7

numer sprawy ZP 215.01.2018

Istotne warunki umowy o świadczenie usług rozpowszechniania programu Radia Białystok
zawarta w Białymstoku …………2018 r. pomiędzy
Polskim Radiem - Regionalną Rozgłośnią w Białymstoku RADIO BIAŁYSTOK - Spółka Akcyjna z siedzibą :
15-328 Białystok ul. Świerkowa 1, nr KRS: 0000037873 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 783.300,00 zł opłacony w całości, REGON
05025837, NIP 542-00-03-367,.
reprezentowaną przez:
Wojciecha Straszyńskiego – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy „Nadawcą”;
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Operatorem”;
reprezentowaną przez:
........................-…………………
Nadawca i Operator mogą być w dalszej części umowy łącznie nazywani Stronami.
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 1
2. Nadawca oświadcza, że jest jednostką radiofonii publicznej działającą na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992
r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 226, z późn. zm.) i posiada aktualne decyzje w
sprawie rezerwacji częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych z obiektów Operatora,
których wykaz stanowi Załącznik nr 2.
§ 2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora, wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.
39 pzp, na rzecz Nadawcy usług rozpowszechniania (emisji i dosyłu) programu Radia Białystok S.A., szczegółowo
określonych w SIWZ i ofercie.
§ 3. Zobowiązania Operatora
W wykonaniu przedmiotu Umowy Operator zobowiązuje się do:
1. Całodobowego rozpowszechniania Sygnałów przez posiadane radiofoniczne stacje nadawcze, 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,
będących w posiadaniu Operatora nie później niż na dzień składania oferty.
4. Dokonywania rozliczeń za wykonane usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie z zasadami
określonymi w Załączniku nr 6 do umowy - 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 Do umowy - 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. Odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za utracone korzyści,
chyba że szkoda została wyrządzona przez Operatora umyślnie.
2. Przerwa będąca skutkiem braku zasilania energetycznego obiektu nadawczego z przyczyn tkwiących poza
systemem zasilania energetycznego obiektu nadawczego, w szczególności awarii sieci przedsiębiorcy
energetycznego - zarówno operatora sieci dystrybucyjnej jak i dostawcy energii, nie jest przerwą z przyczyn
leżących po stronie Operatora.
§ 6. Zabezpieczenie
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Operator zobowiązuje się do wniesienia kwoty stanowiącej 3
% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:
2.1 pieniądzu wpłaconym na konto: Radio Białystok SA, BGK Oddział Białystok, nr: bankowy 54 1130 1059 0017
3190 5020 0007,
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Zabezpieczenie Operator zobowiązuje się złożyć wraz z podpisaniem umowy, a jego niezłożenie powoduje,
iż umowę niniejszą uważa się za niezawartą.
4. W razie wniesienia zabezpieczenia w formie kaucji, będzie podlegało ono zwrotowi po zakończeniu umowy z
oprocentowaniem wynikającym z oprocentowania rachunku bankowego, na którym kaucja będzie złożona.
§ 7. Zawieszenie świadczenia usług rozpowszechniania programu Radia Białystok
Operator może zawiesić świadczenie usług rozpowszechniania na rzecz Nadawcy w przypadku nieuiszczenia przez
Nadawcę należności z tytułu Umowy za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe. Zawieszenie świadczenia usług
rozpowszechniania programu nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej Umowy. Wznowienie świadczenia
usług nastąpi po zapłacie przez Nadawcę całości zaległych należności. Za zapłatę uznaje się obciążenie rachunku
bankowego Nadawcy. O zawieszeniu świadczenia usług i ich wznowieniu Operator zawiadamia Nadawcę pisemnie w
terminie 24 godzin od dokonania czynności.

§ 8. Czas obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do 31 lipca 2021 r. Na podstawie niniejszej umowy usługi
rozpowszechniania sygnałów radiowych mają być świadczone w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2021
roku.
2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.
3. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym:

1) przez Operatora w razie utraty przez Nadawcę uprawnień do rozpowszechniania programów radiowych.
Nadawca zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o powyższym fakcie w ciągu 7 dni od dnia jego
zaistnienia;
2) przez Operatora w razie zwłoki Nadawcy w zapłacie wynagrodzenia przysługującego Operatorowi z tytułu
Umowy po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty z zagrożeniem, iż w
razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zawieszeniu świadczenia usług;
3) przez Nadawcę w razie utraty przez Operatora uprawnień do prowadzenia działalności. Operator zobowiązany
jest do powiadomienia Nadawcy o utracie uprawnień w ciągu 7 dni od dnia ich utraty.
4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

§ 9. Postanowienia końcowe
Zmiana, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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.
Adresy do doręczeń Stron są następujące:
1) dla Operatora: ……………………………………………………………….
2) dla Nadawcy: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” SA ul. Świerkowa 1, 15-328
Białystok.
3) Każda ze Stron jest obowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów do doręczeń. Zawiadomienie
wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) i inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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.
Wszelkie spory, które nie zostały polubownie rozstrzygnięte w terminie 7 dni od zgłoszenia sporu drugiej Stronie,
będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Lista załączników do umowy:
Załącznik Nr 1:
Załącznik Nr 2:
Załącznik Nr 3:
Załącznik Nr 4:
Załącznik Nr 5:
Załącznik Nr 6:
Załącznik Nr 7:

OPERATOR

Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Operatora;
Kopie odpisu z rejestru przedsiębiorców Nadawcy;
Kopia zaświadczenia o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych z
dnia ……………;
Wykaz decyzji w przedmiocie rezerwacji częstotliwości wydanych na rzecz Nadawcy;
Regulamin współpracy technicznej;
Warunki finansowe;
Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych,

NADAWCA

Załącznik nr 5
Do umowy o świadczenie
rozpowszechniania programu
Białystok z dn. ………..

usług
Radia

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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

emisji (emitowaniu) sygnałów programów radiowych - należy przez to rozumieć rozpowszechnianie programów
radiowych w sposób rozsiewczy naziemny poprzez radiofoniczne stacje nadawcze;
radiofonicznej stacji nadawczej lub stacji nadawczej - należy przez to rozumieć zestaw urządzeń przeznaczony
do nadawania sygnałów radiofonicznych w zakresie UKF;
średniej rzeczywistej mocy ERP (ERPśr) - należy przez to rozumieć faktyczną wartość skutecznej mocy
promieniowanej ERP odpowiadającą średniemu zyskowi kierunkowemu anteny (systemu antenowego);
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;
sygnale MPX – należy przez to rozumieć zespolony sygnał stereofoniczny przeznaczony do wyemitowania przez
radiofoniczną stację nadawczą, zgodny z obowiązującymi normami;
sygnale RDS - należy przez to rozumieć sygnał Radio Data System (RDS), zgodny z obowiązującymi normami;
koderze RDS - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do wytwarzania sygnału RDS;
procesorze dynamicznym - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do wytworzenia sygnału MPX w
sposób zapewniający optymalne wysterowanie nadajnika radiofonicznej stacji nadawczej;
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;
punkcie styku – należy przez to rozumieć miejsce w obiekcie nadawczym, gdzie sygnały modulacyjne
przekazywane są z urządzeń Nadawcy do urządzeń Operatora;
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.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Operator świadczy usługi będące przedmiotem Umowy przez radiofoniczne stacje nadawcze wymienione w
Załączniku nr 7 – Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych.
Operator zobowiązuje się wprowadzić sygnały RDS do sygnałów emitowanych przez radiofoniczne stacje
nadawcze.
Operator zapewnia Nadawcy, w każdym z obiektów nadawczych wymienionych w Załączniku Nr 7 – Wykaz
radiofonicznych stacji nadawczych, zasilanie oraz miejsce do zainstalowania:
a) kodera RDS;
b) procesora dynamicznego;
c) kodera/dekodera dosyłowego;
d) urządzeń retransmisyjnych.
Zapewnienie zasilania urządzeń wymienionych w ust. 3 polega na dołączeniu ich, w miarę posiadanych
możliwości, do źródła gwarantowanego napięcia jednofazowego prądu przemiennego 230V, o mocy do 300VA
(UPS, lub równoważne).
Nadawca wykonuje instalacje urządzeń wymienionych w ust. 3 na własny koszt i ryzyko, na warunkach
uzgodnionych z właścicielem obiektu nadawczego.
Koszty energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia wymienione w ust. 3 ponosi Operator.
Operator sprawuje pełną obsługę i dokonuje konserwacji urządzeń będących jego własnością i wchodzących w
skład radiofonicznych stacji nadawczych.
Operator sprawuje nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi przez Nadawcę.
Nadawca dokonuje napraw urządzeń będących jego własnością wchodzących w skład radiofonicznych stacji
nadawczych.
Każda ze Stron odpowiada za zgodność parametrów zainstalowanych urządzeń będących jej własnością z
obowiązującymi normami technicznymi i warunkami decyzji rezerwacji częstotliwości Nadawcy.
Nadawca zobowiązuje się do dostarczania Operatorowi sygnałów modulacyjnych o parametrach w punkcie styku
zgodnych z warunkami określonymi w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
Operator dokonuje bieżącej kontroli radiofonicznej stacji nadawczej i przeprowadza niezbędną korektę jej
parametrów. Operator informuje o tym fakcie Nadawcę.
Operator uprawniony jest do wyłączenia urządzenia będącego własnością Nadawcy, które powoduje zakłócenia w
pracy innych urządzeń zainstalowanych w obiektach nadawczych Operatora, o czym niezwłocznie powiadomi
Nadawcę.
Operator umożliwia Nadawcy dostęp do informacji systemu nadzoru obiektów nadawczych dotyczących
radiofonicznych stacji nadawczych wymienionych w Załączniku Nr 7 do Umowy, 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, 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;
d) obecność sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika przy rejestrowaniu przez system nadzoru
sygnału RDS
e) informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik rezerwowy.
Informacje o zdarzeniach wynikających z zakresu określonego w ust. 14 rejestrowane w systemie nadzoru
zawierają datę i czas ich wystąpienia.
Operator zapewnia Nadawcy dostęp do informacji określonych w ust. 14 w trybie on-line poprzez stronę
internetową; szczegółowe warunki dostępu – adres strony, login, hasło – Operator przekaże Nadawcy pisemnie.
Zestawienie zbiorcze zdarzeń w emisji Sygnałów, skutkujących odliczeniami za dany okres rozliczeniowy Operator
przesyła do Nadawcy w postaci załącznika do faktury.
Każda ze Stron wskaże pisemnie osoby uprawnione do kontaktów z drugą Stroną dotyczących realizacji Umowy.

§4
Przerwy konserwacyjne i remontowe
1.

2.

Operator dostarczy plan przerw konserwacyjnych i remontowych na lata następne Operator będzie dostarczać do
dnia 15 grudnia danego roku na rok następny. Operator dołoży starań, aby plan przerw konserwacyjnych i
remontowych uwzględniał maksymalnie dwie przerwy w ciągu roku, dla pojedynczej stacji nadawczej.
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.

2.

3.

Operator dokonuje napraw, konserwacji i zmiany nastaw urządzeń będących własnością Nadawcy określonych w §
3 ust. 3, zainstalowanych w obiektach nadawczych Operatora, wymienionych w Załączniku Nr 7 – Wykaz
radiofonicznych stacji nadawczych na zasadach określonych poniżej.
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.

c)

kodery/dekodery dosyłowe
 wymienia bezpieczniki;
 restartuje urządzenia.

d)

urządzenia retransmisyjne
 wymienia bezpieczniki;
 restartuje urządzenia;
 kontroluje sprawność urządzeń;
 koryguje ustawienia;
 kontroluje połączenia.

W przypadku wystąpienia przerwy w emisji Sygnałów 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.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

Operator zapewnia świadczenie usługi emisji z parametrami technicznymi zgodnymi z warunkami określonymi w
wymaganych decyzjach administracyjnych.
Wartości parametrów radiofonicznych stacji nadawczych powinny spełniać tolerancje podane w Tabeli 1
niniejszego Regulaminu.
Parametry punktu styku:
a) Urządzenia Nadawcy
impedancja wyjściowa sygnałów:
 audio (L/P): 40  (wyjście symetryczne);
 MPX: 50  (wyjście niesymetryczne).
b) Urządzenia Operatora
impedancja wejściowa sygnałów:
 audio (L/P): 600  (wejście symetryczne);
 MPX: powyżej 2 k (wejście niesymetryczne).
c) nominalny poziom Sygnałów:
 audio (L/P, f = 1 kHz): +6dBm (1,55 Vrms/600 );
 MPX: 4,36 Vpp;
 cyfrowego - 9 dBFs (110 , AES 3-1992, rozdzielczość 16-24 bity, próbkowanie 32-48 kHz).
d) RS 232 w następującej konfiguracji 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu, bez bitu parzystości (8-1-N),
9600 bit/s.
Operator zobowiązuje się do sterowania nadajnika sygnałami o parametrach jak w ust. 3 lit. c) w taki sposób, aby
maksymalna dewiacja częstotliwości na jego wyjściu od wszystkich składowych wynosiła  75 kHz.
Ustawienie poziomów składowych sygnałów MPX i RDS następuje przed rozpoczęciem emisji, po zakończeniu
innych prac w ramach przerwy konserwacyjnej.
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.
W celu kontroli parametrów urządzeń:
a) Nadawca wysyła pomiarowe sygnały radiowe w czasie uzgodnionym z Operatorem;
b) Operator dokonuje pomiarów i rejestruje ich wyniki.
Parametry przedstawione w Tabeli 1 powinny być mierzone podczas przerw konserwacyjnych.
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.
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 nadajników radiofonicznych z modulacją częstotliwości
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8.

Parametr
Moc wyjściowa
Zniekształcenia tłumieniowe w zakresie 40 Hz – 14 kHz
Zniekształcenia harmoniczne (do 7 kHz)
Ważony poziom zakłóceń i szumu
Maksymalna dewiacja sygnału MPX
Dewiacja podnośnej 19 kHz
Dewiacja podnośnej 57 kHz
Tłumienie przesłuchu międzykanałowego w zakresie 100 Hz – 5 kHz

Tolerancja
Pnom ±10 %
≤ ± 1,5 dB
≤ 1,0%
< - 60 dB
75 kHz + 0%, - 2%
7,5 kHz ±5%
3,5 kHz ±5%
≥ 46 dB

dopuszczalne nachylenie ch-ki dla częstotliwości < 100 Hz i > 5 kHz

- 6 dB/oct

§6
Czas reakcji
1. Operator zobowiązuje się zapewnić czas reakcji na wystąpienie przerwy nie dłuższy niż ………… godziny.
2. Przez czas reakcji rozumiemy okres od wystąpienia zdarzenia do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia
Usługi zgodnie z Umową.

OPERATOR

NADAWCA

Załącznik nr 6
Do umowy o świadczenie
rozpowszechniania programu
Białystok z dn. ………..

usług
Radia

WARUNKI FINANSOWE
§ 1. Czas wykonania usług emisji sygnałów programu radiowego
3. 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.
4. 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) stanu obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacji nadawczej
trwającego jednorazowo powyżej 1 minuty;
3) przerw konserwacyjnych i remontowych;
4) przerw powstałych z przyczyn niezależnych od Operatora i Nadawcy.
§ 2. Wysokość opłat
1. Za wykonanie przez Operatora usług będących przedmiotem Umowy Nadawca zobowiązuje się płacić Operatorowi
zryczałtowane opłaty miesięczne określone w tabeli poniżej:
L.p.

Nazwa obiektu

Nazwa programu

Moc ERPmax
[kW]

Opłata miesięczna netto [zł] – C

1.
2.
3.
4.
2. Opłaty wymienione w ust. 1 są powiększane o należny podatek od towarów i usług.
§ 3. Odliczenia i odsetki
1. W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług emisji Sygnałów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1) i 2)
niniejszego Załącznika opłata określona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:
D1 = C * P1/3334
gdzie:
C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D1 - kwota pomniejszenia [zł];
P1 - liczba minut przerw określonych w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszego Załącznika w miesiącu rozliczeniowym.
2. W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług emisji Sygnałów określonych w § 1 ust. 2 pkt 3) i 4)
niniejszego Załącznika opłata określona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:
D2 = C * P2/43830
gdzie:

C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D2 - kwota pomniejszenia [zł];
P2 - liczba minut przerw określonych w § 1 ust. 2 pkt 2), 3) i 4) niniejszego Załącznika w miesiącu rozliczeniowym.
3. W przypadku pracy Stacji z obniżoną mocą promieniowaną z przyczyn leżących po stronie Operatora opłata
określona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:
D3 = C * (1 –
ERP/ERPmax )* P3/43830
gdzie:
C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D3 – kwota pomniejszenia [zł]
P3 – liczba minut pracy Stacji z obniżoną mocą promieniowaną w miesiącu rozliczeniowym;
ERP – wartość obniżonej mocy promieniowanej;
ERPmax – wartość maksymalnej mocy promieniowanej określonej w Załączniku nr 7 – Wykaz radiofonicznych stacji
nadawczych.

4. W przypadku braku emisji sygnału RDS z przyczyn leżących po stronie Operatora opłata określona w § 2 zostaje
pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:
D4 = C * 0,2*P4/43830
gdzie:
C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D4 - kwota pomniejszenia [zł];
P4 - łączna liczba minut pracy stacji nadawczej przy braku emisji sygnału RDS z przyczyn leżących po stronie
Operatora w miesiącu rozliczeniowym.
5. W przypadku pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym z przyczyn leżących po stronie Operatora, opłata
określona w § 2 niniejszego Załącznika zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:
D5 = C * 0,2*P5/43830
gdzie:
C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D5 - kwota pomniejszenia [zł];
P5 - łączna liczba minut pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym z przyczyn leżących po stronie Operatora
w miesiącu rozliczeniowym.
6. 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.
7. W przypadku opóźnienia w płatności z tytułu Umowy Nadawca zobowiązuje się zapłacić Operatorowi na jego
żądanie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 4. Sposób płatności
1. Nadawca zobowiązuje się płacić opłaty miesięczne z dołu w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury przez
Operatora, przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany w fakturze, pod warunkiem że faktura zostanie
doręczona Nadawcy nie później niż 7 dni przed upływem terminu płatności wskazanego w fakturze. Jeżeli faktura
zostanie doręczona Nadawcy później niż 7 dni przed upływem terminu płatności wskazanego w fakturze, Nadawca
zobowiązany będzie do zapłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury. Dniem zapłaty będzie dzień uznania
rachunku bankowego Operatora.
2. Nadawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 542-00-03-357.

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

OPERATOR

NADAWCA

Załącznik nr 7
Do umowy o świadczenie
rozpowszechniania programu
Białystok z dn. ………..

usług
Radia

Wykaz radiofonicznych stacji nadawczych

L.P.

Lokalizacja/nazwa
stacji

Adres obiektu

Współrzędne
geograficzne

Częstotliwość
MHz

Moc
Sposób dosyłu
ERPmax
programu
kW

Nazwa
programu

Rezerwowanie
nadajnika

Koder RDS
(O- Procesor dźwięku
Operator
N- O-Operator
NNadawca)
Nadawca

1

Białystok /
Krynice

99,4

30

łącze stałe

Radio
Białystok

TAK

N

O

2

Łomża / Szosa
Zambrowska

87,9

0,2

retransmisja

Radio
Białystok

-

N

-

Makarki

104,1

10

retransmisja

Radio
Białystok

-

N

-

Suwałki /
Krzemianucha

98,6

30

łącze stałe

Radio
Białystok

TAK

N

O

3
4

