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Warszawa 14.06.2011 
 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie 
„Radio dla Ciebie” S.A. 

00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7 
 

ogłasza pisemne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu niegraniczonego 

 
Przedmiotem zamówienia dla „Radia dla Ciebie” S.A.  jest: 

 USŁUGA DZIERŻAWY SEGMENTU SATELITARNEGO 
 USŁUGA DOSTĘPU SATELITARNEGO DO SIECI 

INTERNET 
 USŁUGA SERWISU INTERWENCYJNEGO DLA 

SATELITARNYCH STACJI ODBIORCZYCH I 
NADAWCZO-ODBIORCZYCH 

 
Termin realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie usługi: 15.07.2011 
Okres usługi: 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usługi 

 
Zatwierdził, dnia ................................. 

 
 
 
 

.............................................................. 
        podpis kierownika Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa 
Radom 
Płock  
Siedlce 
Ostrołęka 
Ostrów Maz. 

101 fm
89,1 fm

101,9 fm
103, 4 fm
100,8 fm
87, 6 fm
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Rozdział I - Informacje ogólne o przetargu 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 
227,poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) 
 

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta 

odpowiada zasadom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,poz. 
1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, 
poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) i spełnia wymagania określone w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

3. Koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien 
zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowi załącznik nr 1. 
Dokumentację przetargową w cenie 20,00 PLN można nabyć w siedzibie Zamawiającego 
(kasa pokój 204a od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00) lub może być przesłana pocztą na 
pisemny wniosek Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym i na koszt Wykonawcy. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również pobrać bezpłatnie ze strony 
internetowej http://rdc.bip-e.pl/ 

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty 
występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje jej odrzucenie. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

8. Postępowanie będzie przeprowadzone przy udziale komisji przetargowej. 

9. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
9.1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Rozgłośni 
9.2. Strona internetowa http://rdc.bip-e.pl/ 
9.3. Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych od dnia 14.06.2011 
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Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia 
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 
 USŁUGA DZIERŻAWY SEGMENTU SATELITARNEGO DO 

PRZESYŁU SYGNAŁÓW AUDIO PRZEZ URZĄDZENIA 
ZAMAWIAJĄCEGO PRACUJĄCE W ZAKRESIE 
CZĘSTOTLIWOŚCI OD 10,95 GHz DO 12,75 GHz, 

 USŁUGA DOSTĘPU SATELITARNEGO DO SIECI INTERNET 
 USŁUGA SERWISU INTERWENCYJNEGO DLA 

SATELITARNYCH STACJI ODBIORCZYCH I NADAWCZYCZO-
ODBIORCZYCH ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 
Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 
Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej   - 64214100-0 
Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego  -50330000-7 
 

Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia: 
 

1. Usługa dzierżawy segmentu satelitarnego 

1.1. Podstawowe wymagania, jakie musi spełniać satelita, na którym znajdować się będzie segment 
satelitarny będący przedmiotem usługi dzierżawy przez Zamawiającego: 

1.1.1. satelita musi być widoczny dla urządzeń nadawczo-odbiorczych Zamawiającego nad całym 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

1.1.2. satelita musi być widoczny dla urządzeń nadawczo-odbiorczych Zamawiającego przez cały 
okres usługi dzierżawy, 

1.1.3. satelita musi być widoczny dla urządzeń nadawczo-odbiorczych Zamawiającego przez 24 
godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 

1.1.4. satelita musi być widoczny dla urządzeń Zamawiającego pracujących w zakresie 
częstotliwości od 10,95 GHz do 12,75 GHz. 

1.2. Dzierżawione pasmo na satelicie będzie wykorzystywane do przesyłu następujących sygnałów: 
1.2.1. przesyłu stereofonicznego sygnału audio z siedziby Zamawiającego do wozu transmisyjno-

nagraniowego o stałej przepływności 128 kbps 
1.2.2. przesyłu stereofonicznego sygnału audio z wozu transmisyjno-nagraniowego do siedziby 

Zamawiającego o stałej przepływności 128 kbps 
1.2.3. przesyłu stereofonicznego sygnału audio z siedziby Zamawiającego do stacji odbiorczych 

znajdujących się w obiektach nadawczych na terenie województwa mazowieckiego o stałej 
przepływności 192 kbps 

1.3. Wszystkie urządzenia użyte przez Zamawiającego do wykorzystania usługi dzierżawy segmentu 
satelitarnego na satelicie są urządzeniami do tego przeznaczonymi. 

1.4. Szerokość pasma na dzierżawionym segmencie satelitarnym Zamawiający określa jako 0,500 
MHz. 
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1.5. Roczny czas dostępności usługi dzierżawy segmentu satelitarnego. 

1.5.1. Segment satelitarny będący przedmiotem usługi dzierżawy musi być dostępny przez cały 
okres obowiązywania umowy dzierżawy. 

1.5.2. Segment satelitarny musi być dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
1.5.3. Dostępność roczna segmentu satelitarnego musi być na poziomie minimum 99,25 % w skali 

całego roku UWAGA: oferty zawierające roczny czas dostępności segmentu na poziomie 
poniżej 99,25 % zostaną odrzucone. 

1.6. Terminy 

1.6.1. Rozpoczęcie usługi dzierżawy segmentu satelitarnego rozpocznie się dnia 15.07.2011 o 
godzinie 00:00 

1.6.2. Wykonawca oświadcza, że czas reakcji na naprawę nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
segmentu satelitarnego wynosi maksymalnie dwie godziny od momentu zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

1.7. Okres usługi dzierżawy segmentu satelitarnego. 

1.8. Okres usługi dzierżawy segmentu satelitarnego Zamawiający określa na 24 miesiące od daty 
rozpoczęcia świadczenia usługi, tj. do dnia 14.07.2013 do godziny 24:00. 

1.9. Opłaty 

1.9.1. Opłaty za usługę dzierżawy segmentu satelitarnego, usługę dostępu satelitarnego do sieci 
internet w wozie transmisyjno-nagraniowym oraz usługę serwisu interwencyjnego dla 
satelitarnych stacji odbiorczych i nadawczo-odbiorczych dokonywane będą w okresach 
miesięcznych. 

1.9.2. Faktury miesięczne muszą zawierać wyszczególnienie opłat miesięcznych w rozbiciu na 
usługi z punktu 1.9.1. 

1.9.3. Opłaty za dzierżawę muszą zawierać wszelkie opłaty należne regulatorom rynku usług 
satelitarnych. 

 
2. Usługa dostępu satelitarnego do sieci internet w wozie transmisyjno-nagraniowym 

2.1. Usługa dostępu satelitarnego do sieci internet świadczona będzie w wozie transmisyjno-
nagraniowym poprzez zainstalowaną stację satelitarną typu FlyAway. 

2.2. Usługa realizowana będzie przy pomocy modemu satelitarnego iDirect serii 3000 

2.3. Wymagania dotyczące szybkości przepływu danych satelitarnego łącza internetowego: 
2.3.1. Download – 1024 kbps 
2.3.2. Upload – 512 kbps 
2.3.3. Minimalny miesięczny limit danych na poziomie 5GB 
 

3. Usługa serwisu interwencyjnego dla satelitarnych stacji odbiorczych i nadawczo-odbiorczych 
rozmieszczonych na terenie województwa mazowieckiego 
3.1. Usługa serwisu interwencyjnego świadczona będzie dla następujących stacji satelitarnych i we 

wskazanych lokalizacjach: 

3.1.1. Satelitarnej stacji nadawczo-odbiorczej w siedzibie Zamawiającego 

3.1.1.1. Średnica czaszy anteny  - 2400 mm (z ogrzewaniem) 
3.1.1.2. Konwerter – LNB PLL 1507HCF Norsat 
3.1.1.3. Wzmacniacz satelitarny – BUC 8 W Ku band 
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3.1.1.4. Modem satelitarny do przesyłu sygnału do nadajników – RADYNE DMD20 LBST 
3.1.1.5. Koder audio do przesyłu sygnałów do nadajników – TIERNAN DAC7000 
3.1.1.6. Modem satelitarny do komunikacji z wozem transmisyjno - nagraniowym – 

RADYNE DMD20 LBST 
3.1.1.7. Koder audio z kartą V.35 do komunikacji z wozem transmisyjno - nagraniowym – 

TELOS ZEPHYR XSTREAM 
3.1.1.8. Odbiornik satelitarny do monitorowania sygnału audio– TIERNAN ABR 202A 

3.1.2. Satelitarnej stacji nadawczo-odbiorczej w wozie transmisyjno-nagraniowym 
Zamawiającego – serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego 

3.1.2.1. Średnica czaszy anteny – 1200 mm 
3.1.2.2. Konwerter - LNB PLL 1507HCF Norsat 
3.1.2.3. Wzmacniacz satelitarny – BUC 16 W Ku band 
3.1.2.4. Modem satelitarny do komunikacji z siedzibą Zamawiającego – RADYNE DMD20 

LBST 
3.1.2.5. Koder audio z kartą V.35 do komunikacji z siedzibą Zamawiającego – TELOS 

ZEPHYR XSTREAM 
3.1.2.6. Odbiornik satelitarny do monitorowania sygnału audio– TIERNAN ABR 202A 
3.1.2.7. Modem do łączności z siecią internet – iDirect 3000 

3.1.3. Satelitarnych stacji odbiorczych (5 sztuk) znajdujących się w obiektach nadawczych w 
następujących lokalizacjach: 

3.1.3.1. Łosice/Chotcze 
3.1.3.2. Sierpc 
3.1.3.3. Ostrołęka 
3.1.3.4. Ostrów Mazowiecka 
3.1.3.5. Radom 

3.1.3.5.1. Średnica czaszy anteny – 1800 mm (z ogrzewaniem) 
3.1.3.5.2. Konwerter - LNB PLL 1507HCF Norsat 
3.1.3.5.3. Odbiornik satelitarny – TIERNAN ABR 202A 

3.2. Wymagania sprzętowe – utrzymywanie zapasu sprzętowego dla wymienionych stacji: 

3.2.1. Koder audio TELOS ZEPHYR XSTREAM wyposażony w kartę V.35 z możliwością 
kodowania w formacie AAC – 1 sztuka 

3.2.2. Modem satelitarny RADYNE DMD20 LBST – 1 sztuka 
3.2.3. Odbiornik satelitarny TIERNAN ABR 202A - 1 sztuka 
3.2.4. Koder audio TIERNAN DAC7000- 1 sztuka 
3.2.5. Konwerter satelitarny LNB PLL 1507HCF Norsat – 1 sztuka 
3.2.6. Wzmacniacz satelitarny – BUC 8 W Ku band – 1 sztuka 
3.2.7. Wzmacniacz satelitarny – BUC 16 W Ku band- – 1 sztuka 

3.3. Czas reakcji serwisowej, liczony od momentu zgłoszenia do podjęcia interwencji na danym 
obiekcie nie może przekraczać: 

3.3.1. Dla stacji, dla których świadczona usługa ma być sprawowana w siedzibie Zamawiającego, 
nie dłużej niż 2 godziny 

3.3.2. Dla stacji, dla których świadczona usługa ma być sprawowana poza siedzibą 
Zamawiającego, nie dłużej niż 4 godziny 
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Rozdział III - Kryteria oceny ofert 
 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich 
wagami: 
 
Cena brutto oferty 90 % 
Dostępność usługi dzierżawy segmentu satelitarnego w skali roku  10 % 

 
 

Wyniki działań matematycznych we wszystkich kryteriach ocen zaokrąglone będą z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 

W kryterium Cena brutto oferty  zostanie zastosowany wzór: 
Ocena punktowa = (cena minimalna brutto / cena brutto oferty badanej) x(waga) 90% =liczba punktów 
                                             (spośród zakwalifikowanych ofert) 
Cenę brutto liczymy w złotych za okres 24 miesięcy 
 
 

W kryterium Dostępność usługi dzierżawy segmentu satelitarnego w skali roku zostanie zastosowana punktacja: 
Dostępność usługi dzierżawy                99,25%    0 pkt. 
Dostępność usługi dzierżawy   od 99,26% do   99,50%    3 pkt. 
Dostępność usługi dzierżawy   od 99,51% do   99,75%    6 pkt. 
Dostępność usługi dzierżawy   od 99,76% do 100,00%  10 pkt. 
 
Dostępność usługi dzierżawy segmentu satelitarnego w skali roku liczymy w procentach. 
Do obliczeń Zamawiający przyjmuję długość roku -365 dni. 
Oferty z dostępnością usługi dzierżawy segmentu satelitarnego w skali roku poniżej 99,25% zostaną odrzucone. 
 
 

W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu 
punktów z wszystkich kryteriów. 
 

Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający będzie brał pod uwagę 

jedynie ceny brutto z formularza oferty zgodnie z obowiązującą stawką VAT określoną na podstawie 
właściwych przepisów prawa. 

2. Ceny zaproponowane w ofercie mogą być tylko jedne i nie mogą ulec zmianie przez okres związania ofertą 
tj. 30 dni od terminu składania ofert i nie będą podlegać zmianom (waloryzacji). 

3. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków, prowizji i 
opłat manipulacyjnych. 
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Rozdział IV - Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Zalecenia ogólne 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 
1.1. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie w języku polskim w formie zapewniającej 

pełną czytelność jej treści. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty 
zamieszczonym w Rozdziale XIII niniejszej Dokumentacji Przetargowej. Oferta może mieć 
także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

1.2. Formularz Oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami winien zostać 
wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień zawartych w niniejszej Dokumentacji, 
bez dokonywania w nim zmian. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów 
nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy” oraz załącza do oferty. 

1.3. Wielkość załączonych do niniejszej Dokumentacji formularzy może zostać przez Wykonawcę 
zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn 
muszą zostać bez zmian. 

1.4. Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie 
(nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie (może być pieczęć) wraz z 
dopiskiem 

 
OFERTA NA USŁUGI SATELITARNE 

DLA RADIA DLA CIEBIE S.A. 
nie otwierać przed godz. 13:00 dnia 22.06.2011 

1.5. Wymaga się, by oferta oraz załącznik były podpisane przez osobę lub osoby uprawnione 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres 
uprawnień i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo 
należy złożyć w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
notariusza, a jeżeli pełnomocnikiem jest radca prawny lub adwokat to dopuszcza się złożenie 
kserokopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. 

1.6. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wolne (wykropkowane) miejsca we wszystkich 
dokumentach (załącznikach, formularzach itp.) składających się na SIWZ, łącznie z projektem 
istotnych warunków umowy stanowiącym rozdział XII. Projekt istotnych warunków umowy 
winien być także podpisany przez osobę podpisującą ofertę i opieczętowany pieczęcią 
Wykonawcy. 

1.7. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone 
datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 

1.8. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo w złotych polskich w rozbiciu na cenę netto, cenę 
brutto obejmującą: prowizję, opłaty manipulacyjne oraz wszelkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty 
administracyjno – podatkowe. 

1.9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę 
obejmującą całość zamówienia o które ubiega się Wykonawca. 
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1.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

1.11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.10, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.12. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w 
ust. 1.10. 

1.13. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1.10, została wybrana, Zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

1.14. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 
być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z 
późn. zm.)”. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie 
od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

1.15. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem, przedłożeniem i dostarczeniem oferty oraz 
uczestnictwem w postępowaniu przetargowym ponosi Wykonawca. 

 
 

2. Zmiany i wycofanie oferty 
2.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że 

uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 
należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY. 

2.3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy 
opatrzyć napisem WYCOFANIE OFERTY. 

 
 

3. Zawartość oferty 
3.1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi złożyć wypełnioną i 

podpisaną „OFERTĘ” z załącznikami, które stanowią: 
3.1.1. Formularz oferty sporządzony wg załączonego wzoru (formularz oferty); 
3.1.2. Oświadczenie o zdolności Wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego (nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz 
spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 
- (załącznik nr 1). 

3.1.3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom. 

3.1.4. Podpisany projekt istotnych warunków umowy. 
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3.1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy; 

3.1.6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
— wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

3.1.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

3.1.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

3.1.8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
3.1.8.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

3.1.8.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

3.1.9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1.5, 
3.1.6, 3.1.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3.1.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

3.1.11. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
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Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3.2. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie analizy 
oświadczenia Wykonawcy metodą spełnia/nie spełnia. 

3.3. Wszystkie oświadczenia i dokumenty Wykonawcy składają wraz z ofertą. 

 

 
4. Forma dokumentów 

4.1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

4.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
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Rozdział V - Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. 22.06.2011 o godz. 12.00. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. pieniądzu; 
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3.3. gwarancjach bankowych; 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5. 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. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 
620). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
I Oddział w Warszawie nr 76103010160000000005193000 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 9.1. 
6.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie punktu 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
9.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
10.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
11. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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Rozdział VI - Informacje i wyjaśnienia SIWZ 
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

 a) drogą elektroniczną na adres: przetargi@rdc.pl  
Każda ze stron, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

 b) pisemnie, na poniższy adres: 
Polskie Radio R.R. w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. 
00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7 
Biuro Zarządu pokój 201, II piętro 
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 

 2. W korespondencji przesłanej Zamawiającemu Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 
postępowania: 01/2011. 

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 5. Przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, którym mowa w 
punkcie 3. 

 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na 
stronie internetowej. 

 7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 10. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

 11. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze 
w godzinach 10:00-16:00 są: 
Małgorzata Wojciechowska tel. (0-22) 645 56 74 - w sprawach formalnych 
Robert Chądzyński   tel. (0-22) 645 56 13 - w sprawach technicznych 
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Rozdział VII - Terminy 
1. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu na adres siedziby 

Zamawiającego do dnia  22.06.2011  do godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do RDC a nie data 
stempla pocztowego): Polskie Radio R.R. w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. 

       00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7 
   Biuro Zarządu pokój 201, II piętro 

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 
2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby 

Zamawiającego: Polskie Radio R.R. w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A. 
00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7 oraz oznakowane następująco: 

OFERTA NA USŁUGI SATELITARNE 
DLA RADIA DLA CIEBIE S.A. 

nie otwierać przed godz. 13:00 dnia 22.06.2011 
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (może być pieczęć). 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

9. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 8, nie powoduje utraty wadium. 
10. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
12. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2011 o godz.13:00 w siedzibie Zamawiającego. 
14. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

15. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usługi 

16. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 
15.07.2011 od godziny 00:00 
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Rozdział VIII - Wybór oferty 
 

1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  zawartych 
w ofertach. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 7, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 
7.1 oczywiste omyłki pisarskie, 
7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
8.1 jest niezgodna z ustawą; 
8.2 jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; 
8.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
8.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
8.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
8.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
8.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; 
8.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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13. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, 
nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 
15.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 
ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

15.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
15.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
15.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
16. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w ust. 15 pkt. 15.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

17. Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, będzie zawierać poza danymi o 
których mowa w ust. 15 określenie miejsca i terminu zawarcia umowy. 

 
 

Rozdział IX - Unieważnienie postępowania 
 

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

 1.1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
 1.2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

 1.3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP, zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie; 

 1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

 1.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 

 2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 

 2.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 
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roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 

 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 

 

Rozdział X - Udzielenie zamówienia 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie. 

4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
określił warunki takiej zmiany. 

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt. 5 podlega unieważnieniu. 
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. (art. 
145 ust. 1 ustawy PZP) 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
Rozdział XI - Środki ochrony prawnej 

Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, 
przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale  VI  Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Art. 179 do 198g) (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, 
poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) 
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Rozdział XII - Istotne warunki umowy 
 

 

UMOWA nr            /2010 
 

Zawarta w dniu .......................................... roku w Warszawie pomiędzy:  
 

Polskim Radiem RR w Warszawie  „RADIO DLA CIEBIE” S.A. 
z siedzibą w Warszawie 00-459, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7, tel. (0-22) 645-36-63, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000075953, 
NIP 521-04-14-271, REGON 010420881 
wysokość kapitału zakładowego: 900 300,00 zł (wpłacony w całości) 
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Jolantę Kaczmarek oraz Członka Zarządu Bożenę Żelazowską, 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 

a 
 

............................................................................................................................. 
z siedzibą w .............................................., przy ul. ..............................., tel. (0-...) ............................, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców ........................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
pod numerem KRS ..................................., NIP ....................................., REGON ............................. 
wysokość kapitału zakładowego: ………………………………………. zł (…………………………..) 
reprezentowanym przez ...................................................................., 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 -Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 
227,poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 
206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778), zwanej dalej „Ustawą”, Strony niniejszym 
zawierają przedmiotową umowę, o następującej treści, zwaną dalej „Umową” 
 

§ 1 
Przedmiot i zakres Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest 

1.1. usługa dzierżawy segmentu satelitarnego do przesyłu sygnałów audio przez urządzenia nadawcze 
Zamawiającego pracujące w zakresie częstotliwości od 10,95 GHz do 12,75 GHz, 

1.2. usługa satelitarnego dostępu do sieci internet za pomocą zainstalowanych w wozie transmisyjno-
nagraniowym urządzeń Zamawiającego 

1.3. usługa serwisu interwencyjnego dla stacji satelitarnych odbiorczych i nadawczo-odbiorczych na 
terenie województwa mazowieckiego 

- na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr postępowania 
01/2011. 
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§ 2 
Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1.1. usługi dzierżawy segmentu satelitarnego do przesyłu sygnałów audio przez urządzenia nadawcze 

Zamawiającego pracujące w zakresie częstotliwości od 10,95 GHz do 12,75 GHz, 
1.2. usługi satelitarnego dostępu do sieci internet w wozie transmisyjno-nagraniowym 
1.3. usługi serwisu interwencyjnego dla stacji satelitarnych odbiorczych i nadawczo-odbiorczych na 

terenie województwa mazowieckiego 

zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia – Rozdział II SIWZ nr postępowania 01/2011. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa do korzystania z segmentu satelitarnego w paśmie 
………..………….na satelicie ................................. i na warunkach przedmiotowej umowy 
udostępnia je Zamawiającemu. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot i świadczenie objęte umową jest zgodne z regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w Polsce a związanymi z szeroko rozumianą komunikacją satelitarną. 

4. Wykonawca oświadcza, że czas reakcji serwisowej wynosić będzie 2 godziny dla stacji 
zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego oraz 4 godziny dla stacji zlokalizowanych poza siedzibą 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie utrzymywał zapas 
sprzętowy dla stacji satelitarnych wymieniony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że czas reakcji na naprawę nieprawidłowości w funkcjonowaniu segmentu 
satelitarnego wynosi maksymalnie dwie godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

7. Po zgłoszeniu przez Zamawiającego problemu technicznego, dotyczącego jakości pracy segmentu 
satelitarnego, Wykonawca podejmie działania zmierzające do potwierdzenia zaistnienia 
nieprawidłowości w pracy systemu oraz do usunięcia przyczyn ich powstania. 

8. Wykonawca zapewni kontakt do celów zgłaszania problemów technicznych przez Zamawiającego, 
dotyczących nieprawidłowości w pracy segmentu satelitarnego służącego przesyłowi sygnałów audio, 
dostępu do sieci internet oraz związanych z awarią stacji satelitarnych: 

Tel.: ………………..……….. w godz. 09:00 – 17:00 
Faks.: ……………………….. 
E-mail.: …………………………………………………. 
Całodobowy kontaktowy telefon komórkowy ………………………..…………………….. 
Każde zgłoszenie telefoniczne wymaga późniejszego potwierdzenia pocztą elektroniczną 
lub faksem. 

9. Reprezentantem Wykonawcy dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy jest: 
……………….……………………………………………….……… tel.: …………..……..……., 
kom.:……………………………., e-mail: …………………………………………….., 

10. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności opisu przedmiotu 
zamówienia zawartego w Rozdziale II SIWZ nr postępowania 01/2011. 
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane prawem polskim zezwolenia, koncesje i decyzje, 

umożliwiające mu prowadzenie działalności w zakresie nadawania programu radiowego i w tym 
zakresie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności, w stosunku do osób trzecich 

2. Reprezentantem Zamawiającego dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszej Umowy 
oraz kontaktowania się z Wykonawcą jest: 
Pan Robert Chądzyński, tel.  22 645 56 13, e-mail: robert.chadzynski@rdc.pl oraz  
Pan Jacek Borzęcki, tel. 22 645 56 22, e-mail: jacek.borzecki@rdc.pl  

 
§ 4 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia usługi dzierżawy segmentu satelitarnego do 
przesyłu sygnałów audio przez urządzenia nadawcze Zamawiającego pracujące w zakresie 
częstotliwości od 10,95 GHz do 12,75 GHz, usługi satelitarnego dostępu do sieci internet w wozie 
transmisyjno-nagraniowym oraz usługi serwisu interwencyjnego dla satelitarnych stacji odbiorczych 
i nadawczo-odbiorczych na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia nr postępowania 01/2011 od dnia 15.07.2011 od godziny 00:00 do dnia 14.07.2013 
do godziny 24:00. 

2. Okres usługi wynosi 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usługi, tj. do dnia 14.07.2013 do 
godziny 24:00. 

3. Poprawne uruchomienie usługi dzierżawy segmentu satelitarnego oraz usługi satelitarnego dostępu 
do sieci internet zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu Umowy, naliczana będzie 
przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień 
opóźnienia. 

5. Kara, o której mowa jest w ustępie 4 nie dotyczy opóźnień spowodowanych działaniem siły 
wyższej. 
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§ 5 
Wynagrodzenie 
 
1. Za wykonane usługi, która jest przedmiotem Umowy, Wykonawca otrzyma: 

1.1. Za usługę dzierżawy segmentu satelitarnego za okres 24 miesięcy: 

  kwotę netto w wysokości...................................... złotych 

  podatek VAT w wysokości: ……%, tj.  …………………… zł 

  kwotę brutto w wysokości..................................... złotych 
  słownie (................................................................................................................... złotych 
  i ........................................... groszy) 

1.2. Za usługę satelitarnego dostępu do sieci internet za okres 24 miesięcy: 

  kwotę netto w wysokości...................................... złotych 

  podatek VAT w wysokości: ……%, tj.  …………………… zł 

  kwotę brutto w wysokości..................................... złotych 
  słownie (................................................................................................................... złotych 
  i ........................................... groszy) 

1.3. Za usługę serwisu interwencyjnego dla satelitarnych stacji odbiorczych i nadawczo-odbiorczych za 
okres 24 miesięcy: 

  kwotę netto w wysokości...................................... złotych 

  podatek VAT w wysokości: ……%, tj.  …………………… zł 

  kwotę brutto w wysokości..................................... złotych 
  słownie (................................................................................................................... złotych 
  i ........................................... groszy) 

1.4. Łącznie za wszystkie usługi za okres 24 miesięcy: 
  kwotę netto w wysokości...................................... złotych 

  podatek VAT w wysokości: ……%, tj.  …………………… zł 

  kwotę brutto w wysokości..................................... złotych 
  słownie (................................................................................................................... złotych 
  i ........................................... groszy) 
 

2. Zamawiający będzie wnosił wynagrodzenie z tytułu umowy w okresach miesięcznych w wysokości: 

2.1. Za usługę dzierżawy segmentu satelitarnego za okres jednego miesiąca: 

  kwotę netto w wysokości...................................... złotych 

  podatek VAT w wysokości: ……%, tj.  …………………… zł 

  kwotę brutto w wysokości..................................... złotych 
  słownie (................................................................................................................... złotych 
  i ........................................... groszy) 
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2.2. Za usługę satelitarnego dostępu do sieci internet za okres jednego miesiąca: 

  kwotę netto w wysokości...................................... złotych 

  podatek VAT w wysokości: ……%, tj.  …………………… zł 

  kwotę brutto w wysokości..................................... złotych 
  słownie (................................................................................................................... złotych 
  i ........................................... groszy) 
2.3. Za usługę serwisu interwencyjnego dla satelitarnych stacji odbiorczych i nadawczo-odbiorczych za 

okres jednego miesiąca: 

  kwotę netto w wysokości...................................... złotych 

  podatek VAT w wysokości: ……%, tj.  …………………… zł 

  kwotę brutto w wysokości..................................... złotych 
  słownie (................................................................................................................... złotych 
  i ........................................... groszy) 

2.4. Łącznie za wszystkie usługi za okres jednego miesiąca: 

  kwotę netto w wysokości...................................... złotych 

  podatek VAT w wysokości: ……%, tj.  …………………… zł 

  kwotę brutto w wysokości..................................... złotych 
  słownie (................................................................................................................... złotych 
  i ........................................... groszy) 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie papierowych faktur VAT dostarczanych do Działu 
Księgowości Polskiego Radia RR w Warszawie „Radia dla Ciebie” S.A. przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7, 
w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. 

4. Faktura VAT musi zawierać wyszczególnienie pozycji z paragrafu 5 pkt. 2.1, 2.2, 2.3. 

5. Za datę zapłaty strony uznają dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu 
rachunek bankowy Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie to zostanie uiszczone po raz pierwszy na koniec pierwszego miesiąca po uruchomieniu 
usług objętych niniejszą umową i będzie trwało przez okres 24 miesięcy. 

7. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności wynikające ze świadczenia usług w przypadku kiedy 
Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje w sposób nienależyty postanowienia umowy. 

§ 6 
 

1. Umowa na usługi objęte niniejsza umową zostaje zawarta na czas oznaczony 24 miesięcy z 
zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Strona umowy jest uprawniona do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
rażącego naruszenia przez drugą ze Stron warunków Umowy, a w szczególności: 
2.1. w sytuacji zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 5 za trzy 

pełne okresy płatności 
2.2. nie usunięcie awarii segmentu satelitarnego przez Wykonawcę w terminie dwóch dni od daty jej 

zgłoszenia 
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2.3. rażącego pogorszenia jakości świadczonych usług, przez co Strony rozumieją obniżenie 
współczynnika dostępności dziennej systemu poniżej ………….%, trwającego przez kolejnych 
siedem dni, 

2.4. powzięcia wiadomości o likwidacji lub otwarcia postępowania układowego z wierzycielami 
drugiej Strony 

2.5. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości drugiej Strony 

3. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonym w punkcie nr 2.1., 2.2. i 2.3. nie może nastąpić przed 
upływem 7 dni od daty potwierdzonego doręczenia drugiej Stronie wezwania do przestrzegania 
warunków umowy. 

4. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na cały okres ważności umowy i nie 
będą podlegały zmianom (waloryzacji). 

5. W przypadku przerw w świadczeniu usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje obniżenie należności wnoszonych z tytułu eksploatacji segmentu 
satelitarnego w wysokości odpowiadającej: 
5.1. 2/720 miesięcznej opłaty za każdą godzinę przerwy w świadczeniu usługi, jeśli łączny czas przerw 

w danym roku kalendarzowym nie przekroczył wartości odpowiadającej gwarantowanemu 
rocznemu poziomowi dostępności usługi  ................ % 

5.2. 5/720 miesięcznej opłaty za każdą godzinę przerwy w świadczeniu usługi, jeśli łączny czas przerw 
w danym roku kalendarzowym przekroczył wartość odpowiadającą gwarantowanemu rocznemu 
poziomowi dostępności usługi  ................ % 

 

§ 7 

1.  Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy spowodowane tzw. siłą wyższą, przy czym w tej umowie przez siłę 
wyższą oraz jej skutki rozumie się regulacje prawne zawarte w polskim kodeksie cywilnym 

2.  W razie zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej którejkolwiek ze Stron wywiązanie się z 
postanowień Umowy, Strona ta powiadomi bezzwłocznie drugą Stronę o powstałych okolicznościach 
i podejmie kroki w celu zminimalizowania skutków działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się 
także zdarzenia losowe niezależne od działania Stron Umowy. 

 

§ 8 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 9 
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. (art. 145 ustawy Pzp) 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
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§ 10 

1. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Adresy do doręczeń Stron są następujące: 

2.1. dla Wykonawcy ………………………………………..….………………………………… 

2.2. dla Zamawiającego: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie, "Radio dla 
Ciebie" S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-459 Warszawa. 

3. Każda ze Stron jest obowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów do doręczeń. 
Zawiadomienie wymaga formy pisemnej. 

 

§ 11 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 12 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
Umowa sporządzona zostanie w 3 egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy 
a dwa egz. dla Zamawiającego. 
 
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 
Załącznik stanowiący integralną część Umowy: 

 
Zał. nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia .............................(Rozdział XIII SIWZ) 
 

Zamawiający        Wykonawca 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - Oświadczenie 
Do formularza oferty 

                                                                
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługi satelitarne dla Radia dla Ciebie S.A. oświadczamy: 
 
 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 1.1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 1.2. posiadamy wiedzę i doświadczenie; 
 1.3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 1.4. spełniamy warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, który mówi, iż 
 2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym 

orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
 b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości 

zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
 c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy 

uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

 d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary. 

 2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
 a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje 
się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

 c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
 d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
 
 
 
 
...............................dnia............................                           .......... ................................................................................. 
                                                                                                                                ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Rozdział XIII - FORMULARZ OFERTY 
 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

OFERTA 
 
 

 
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest:  
 USŁUGA DZIERŻAWY SEGMENTU SATELITARNEGO 
 USŁUGA DOSTĘPU SATELITARNEGO DO SIECI INTERNET 
 USŁUGA SERWISU INTERWENCYJNEGO DLA SATELITARNYCH 

STACJI ODBIORCZYCH I NADAWCZO-ODBIORCZYCH 
dla Radia dla Ciebie S.A. w okresie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia 
usług, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w SIWZ 
nr sprawy 01/2011 z dnia 14.06.2011 na następujących warunkach cenowych: 

 
 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia Wartość netto 
Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość podatku 
VAT Wartość brutto 

Opłata miesięczna za usługę 
dzierżawy segmentu satelitarnego 

    

Opłata miesięczna za usługę 
dostępu satelitarnego do sieci 

internet 

    

Opłata miesięczna za usługę 
serwisu interwencyjnego dla 

satelitarnych stacji odbiorczych i 
nadawczyczo-odbiorczych  

    

SUMA OPŁAT 
MIESIĘCZNYCH 

 - - -   
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Nazwa przedmiotu zamówienia Wartość netto 
Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość podatku 
VAT Wartość brutto 

Opłata za okres 24 miesięcy za 
usługę dzierżawy segmentu 

satelitarnego 
    

Opłata za okres 24 miesięcy za 
usługę dostępu satelitarnego do 

sieci internet 

    

Opłata za okres 24 miesięcy za 
usługę serwisu interwencyjnego 

dla satelitarnych stacji 
odbiorczych i nadawczyczo-

odbiorczych 

    

SUMA OPŁAT ZA 
OKRES 24 MIESIĘCY 

 - - -   

 
 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Dokumentacją Przetargową -numer 

postępowania 01/2011 za okres 24 miesięcy za łączną: 

Kwotę netto (bez podatku VAT): ........................................................................zł  

podatek VAT w wysokości: ........................  %, tj.  ..............................................zł  

Kwotę brutto (z podatkiem VAT): ......................................................................zł 

 (słownie złotych....................................................................................................) 

(kwota netto, brutto i podatek VAT  zawierają wszystkie opłaty manipulacyjne oraz wszelkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia za okres 24 miesięcy) 

 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w okresie 24 miesięcy. 

3. Oświadczamy, że termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 15.07.2011 godzina 00:00. 

4. Oświadczamy, że roczna dostępność usługi dzierżawy segmentu satelitarnego wynosi ……..…. %. 

5. Oświadczamy, że usługa dzierżawy segmentu satelitarnego zostanie uruchomiona z wykorzystaniem 
satelity: ………………………………………………. na pozycji orbitalnej: ………………….. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Dokumentacją Zamówienia Publicznego i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz uzyskaliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 
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7. Oświadczamy, że upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności opisu przedmiotu zamówienia 
zawartego w Rozdziale II SIWZ nr postępowania 01/2011. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Dokumentacji 
Przetargowej, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: ……………………………………………………………………………. 
*Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja 

10. Oświadczamy, że część zamówienia, dotyczącą wykonania następującego zakresu: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
zamierzamy powierzyć podwykonawcom: ………………………………………………………….… 
……………………………….............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….  
zamierzamy powierzyć podwykonawcom: ………………………………………………………….… 
……………………………….............................................................................................................. 

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

11. Oświadczamy, iż prowadzimy działalność gospodarczą odpowiadającą zakresowi przedmiotu 
zamówienia i posiadamy odpowiednie decyzje administracyjne uprawniające do świadczenia usług 
będących przedmiotem niniejszego postępowania. 

12. Oświadczamy zgodnie z art. 22 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone 
w SIWZ. 

13. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ. 

14. Oświadczamy , że akceptujemy warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do Umowy. 

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, które stanowią Rozdział XII 
Dokumentacji Przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

16. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres 
Wykonawcy: ...................................................................................................................................... 

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

imię i nazwisko ................................................................. 

nr tel. ................................................................................. 

fax.    ................................................................................. 

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

17. Numer konta bankowego, na które Zamawiający ma zwrócić wadium 

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

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

18. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

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

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

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

 

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

      (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


