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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA O USŁUGI CAŁODOBOWEJ TRANSMISJI SYGNAŁU RADIOWEGO
zawarta ............................. roku w Bydgoszczy pomiędzy:
Polskim Radiem - Regionalną Rozgłośnią w Bydgoszczy „Polskim Radiem Pomorza i Kujaw” S.A.,
z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000183992, kapitał zakładowy:
703.900 zł, kapitał wpłacony: 703.900 zł, skład Zarządu: Cezary Wojtczak - Prezes Zarządu, NIP 55403-16-293, REGON 090449804, reprezentowaną przez
Cezarego Wojtczaka – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części Umowy „ Nadawcą”
a
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...............................................
zwaną w dalszej części Umowy „Operatorem”

§ 1.
Oświadczenia Stron
1. Operator oświadcza, że wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej - wpis nr ..................., zgodnie z kopią zaświadczenia o wpisie, stanowiącą
Załącznik nr 3.
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 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.)
i posiada aktualne decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania
programów radiowych z obiektów Operatora, których wykaz stanowi Załącznik nr 4.
3. Umowa została zawarta po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający powierza, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego na usługi całodobowej transmisji
sygnału radiowego Radia PiK S.A. o znaku ZO-261-02-2016.
§ 2.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Nadawcy usług transmisji sygnałów
radiowych, zwanych dalej Sygnałami, dostarczonych przez Nadawcę w celu rozpowszechniania
programu Nadawcy w obiekcie nadawczym określonym poniżej:
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§ 3.
Zobowiązania Operatora
W wykonaniu przedmiotu Umowy Operator zobowiązuje się do:
1. całodobowego emitowania Sygnałów przez posiadaną radiofoniczną stację nadawczą, na
zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy – Regulamin współpracy technicznej;
2. przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 5 do Umowy – Regulamin
współpracy technicznej;
3. posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych uprawniających do świadczenia usług
zgodnie z Umową;
4. dokonywania rozliczeń za wykonane usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie z zasadami
określonymi w Załączniku nr 6 – Warunki finansowe.
§ 4.
Zobowiązania Nadawcy
W wykonaniu przedmiotu Umowy Nadawca zobowiązuje się do:
1. zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy według zasad określonych
w Załączniku nr 6 – Warunki finansowe;
2. przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku nr 5 do Umowy – Regulamin
współpracy technicznej;
3. niezbędnej współpracy z Operatorem w sprawach związanych z uzyskaniem przez Operatora
wymaganych przez przepisy prawa decyzji administracyjnych uprawniających do świadczenia
usług zgodnie z Umową;
4. dosyłania na własny koszt sygnałów modulacyjnych programu radiowego Nadawcy do
radiofonicznej stacji nadawczej określonej w § 2 umowy.
§ 5.
Odpowiedzialność
1. Operator jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy na zasadach ogólnych.
§ 6.
Czas obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do 31 marca 2018 r. Na podstawie niniejszej umowy
usługi transmisji sygnałów radiowych mają być świadczone w okresie od 1 czerwca 2016 roku do
31 marca 2018 roku.
2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.
3. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym:
1)

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;
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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.
§ 7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości ..% ceny ofertowej
brutto, tj. ..............zł (słownie: ..................... ..../100 złotych).

2)

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3)

Zabezpieczenie wniesione zostało w następującej formie: ...................

4)

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy do
pokrycia roszczeń Nadawcy.

5)

Strony ustalają, że zabezpieczenie zostanie wniesione na czas obowiązywania umowy.
Zabezpieczenie zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu obowiązywania
umowy.

dowód

wniesienia

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
wyłącznie w przypadkach określonych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Ponadto przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług ( VAT ),
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
udowodnienie zmiany kosztów leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca wraz z wnioskiem
o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązany jest przedstawić dokumenty, że zmiany te
mają wpływ na koszty wykonania zamówienia.
4. Zmiany, których mowa w ust. 2 lit. „b” i „c” mogą zostać dokonane w zakresie procentowego
wzrostu waloryzowanej części wynagrodzenia wskazanego w formularzu cenowym, wynikającego
z aktów prawnych wprowadzających zmiany minimalnego wynagrodzenia lub/i stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne dla pozostałego okresu obowiązywania umowy.
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu.
6. Adresy do doręczeń Stron są następujące:
1)

dla Operatora: .......................................................,

2)

dla Nadawcy: Radio PiK SA, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz,

3)

Każda ze Stron jest obowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów do doręczeń.
Zawiadomienie wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. 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.
9. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, nie rozwiązane na drodze polubownej,
rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
11. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Lista załączników do umowy:
Załącznik Nr 1:

Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Operatora;

Załącznik Nr 2:

Kopie odpisu z rejestru przedsiębiorców Nadawcy;

Załącznik Nr 3:

Kopia zaświadczenia o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych z .............................. r.;

Załącznik Nr 4:

Wykaz decyzji w przedmiocie rezerwacji częstotliwości wydanych na rzecz
Nadawcy;

Załącznik Nr 5:

Regulamin współpracy technicznej;

Załącznik Nr 6:

Warunki finansowe

OPERATOR

NADAWCA
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Załącznik nr 6 do umowy

Warunki finansowe
§ 1.
Czas wykonania usług emisji sygnałów programu radiowego
1.

Do czasu wykonania przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji Sygnałów zalicza się:
a) rzeczywisty czas emisji Sygnałów;
b) stan emisji sygnałów fonicznych, z poziomem poniżej -24 dB, trwający jednorazowo do
jednej minuty;
c) przerw w emisji Sygnałów z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub z powodu
niedostarczenia Sygnałów przez Nadawcę.

2.

Do czasu wykonania przez Operatora na rzecz Nadawcy usług emisji Sygnałów nie zalicza się:
a) przerw w emisji Sygnałów powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatora;
b) stanu obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej
stacji nadawczej trwającego jednorazowo powyżej 1 minuty;
c) przerw konserwacyjnych i remontowych;
d) 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 w wysokości ............... zł netto (słownie:
..................................../100 złotych).

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 lit. a i b niniejszego Załącznika opłata określona w § 2 zostaje pomniejszona o
wartość obliczoną ze wzoru:
D1 = C * P1/2191,5
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 lit a niniejszego Załącznika w miesiącu
rozliczeniowym.

2.

W razie zaistnienia przerw w świadczeniu przez Operatora usług emisji Sygnałów określonych
w § 1 ust. 2 lit. c i d niniejszego Załącznika opłata określona w § 2 zostaje pomniejszona
o wartość obliczoną ze wzoru:
D2 = C * P2/43830
gdzie:
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opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
- kwota pomniejszenia [zł];
- liczba minut przerw określonych w § 1 ust. 2 lit. b, c, d niniejszego Załącznika
w miesiącu rozliczeniowym.

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 § 2 umowy.

4.

W przypadku braku emisji sygnału RDS z przyczyn leżących po stronie Operatora opłata
określona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru:
D4 = C * 0,2*P4/43830
gdzie:
C
- opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D4
- kwota pomniejszenia [zł];
P4
- łączna liczba minut pracy stacji nadawczej przy braku emisji sygnału RDS z przyczyn
leżących po stronie Operatora w miesiącu rozliczeniowym.

5.

W przypadku pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym z przyczyn leżących po stronie
Operatora, opłata określona w § 2 niniejszego Załącznika zostaje pomniejszona o wartość
obliczoną ze wzoru:
D5 = C * 0,2*P5/43830
gdzie:
C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie;
D5
- kwota pomniejszenia [zł];
P5
- łączna liczba minut pracy stacji nadawczej w trybie jednokanałowym z przyczyn
leżących po stronie Operatora w miesiącu rozliczeniowym.

6.

W przypadku 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 ............. 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
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zobowiązany będzie do zapłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury. Za datę zapłaty
strony uznają obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2.

Nadawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 554-03-16293.

3.

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

NADAWCA

OPERATOR

