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Istotne Postanowienia Umowy 

o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A.  

[umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część zamówienia odrębnie] 

zawarta w dniu .................................. r. w Lublinie pomiędzy: 

Polskim Radiem - Regionalną Rozgłośnią w Lublinie „Radio Lublin” S.A. z siedzibą           

w Lublinie, 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem VAT,  o numerze NIP: 

7120165888, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód  w Lublinie                          

z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000130672, kapitał zakładowy: 1.217.300,00 zł (z czego wpłacono 1.217.300,00 zł), 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”/”Nadawcą” reprezentowanym przez: Prezesa 

Zarządu – Mariusza Deckerta, zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców 

stanowiącą Załącznik Nr 1, 

a 
             firmą………………………………………. z siedzibą w……, ul……………...…….wpisaną 

do rejestru prowadzonego przez ……………………… pod nr …………………… ,               

o wysokości kapitału zakładowego w kwocie ………………………………… zł, o numerze 

NIP: ………………………………, REGON:............................,  tel.:……………………fax.: 

..................................., reprezentowaną przez: 

………………….. …………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”/„Operatorem”, zgodnie z kopią odpisu z rejestru 

przedsiębiorców stanowiącą Załącznik Nr 2. 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy 

oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

Strony oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego    

o wartości poniżej 221 000 euro, na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

§ 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 361                    

z późn. zm.) i posiada aktualną decyzję nr .................. z dnia ............. w sprawie 

rezerwacji częstotliwości niezbędną do rozpowszechniania programu Radia Lublin S.A.    

z obiektu Operatora, ujętego w wykazie stanowiącym Załącznik nr 4. 

§ 2 Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Nadawcy usługi 

rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. : 

1. Usługi emisji sygnałów radiowych, zwanych dalej Sygnałami, dostarczonych przez 

Nadawcę w celu rozpowszechniania programu Radia Lublin S.A. w obiekcie określonym 

w ofercie Operatora, której kopię stanowi Załącznik Nr 8 . 

2. Usługi dosyłu sygnału programu Radia Lublin S.A. z siedziby Nadawcy do obiektu 

nadawczego Operatora - obiekt objęty dosyłem określa Załącznik Nr 8. 
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§ 3 Zobowiązania Operatora 

W wykonaniu przedmiotu Umowy Operator zobowiązuje się do: 

1. Całodobowego rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S. A. przez posiadaną 

radiofoniczną stację nadawczą, na zasadach określonych w Załączniku Nr 5 – Opis 

przedmiotu zamówienia; 

2. Przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku Nr 6 do Umowy – Regulamin 

współpracy technicznej; 

3. Posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych uprawniających do świadczenia 

usługi zgodnie z Umową; 

4. Dokonywania rozliczeń za wykonane usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie 

z zasadami określonymi w Załączniku Nr 7 – Warunki finansowe. 

§ 4 Zobowiązania Nadawcy 

W wykonaniu przedmiotu Umowy Nadawca zobowiązuje się do: 

1. Zapłaty na rzecz Operatora za świadczenie usługi kwoty ……………zł. (słownie: ……… 

złotych) miesięcznie + VAT stanowiącej 1/….. całości ceny – wynoszącej ………… zł 

(słownie: …………… złotych) + VAT łącznie za okres obowiązywania umowy; 

2. Zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy według zasad 

określonych w Załączniku Nr 7 – Warunki finansowe; 

3. Przestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku Nr 6 do Umowy – Regulamin 

współpracy technicznej; 

4. Niezbędnej współpracy z Operatorem w sprawach związanych z uzyskaniem przez 

Operatora wymaganych przez przepisy prawa decyzji administracyjnych uprawniających 

do świadczenia usługi zgodnie z Umową. 

§ 5 Odpowiedzialność 

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

nienależytego wykonania Umowy. Odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za 

utracone korzyści, chyba że szkoda została wyrządzona przez Operatora umyślnie. 

2. W przypadku niezachowania przez Operatora zasad realizacji umowy, o których mowa   

w § 3 Nadawcy przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie                 

w wysokości 0,5% wartości brutto zryczałtowanej opłaty miesięcznej za każdy dzień 

opóźnienia, jeżeli opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Operator ponosi 

odpowiedzialność. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Operatora lub odstąpienia przez Nadawcę od 

umowy z przyczyn zawinionych przez Operatora, Operator zapłaci Nadawcy tytułem kary 

umownej 20 % wartości brutto faktur za usługi świadczone  przez Operatora z ostatnich 3 

miesięcy, w przypadku gdy okres świadczenia usług był krótszy – 20% wartości brutto 

faktur za usługi świadczone przez Operatora przez cały okres ich świadczenia. 

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 

z niniejszej umowy przekracza wartość kar umownych, poszkodowana na tym strona 

może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

określonych w kodeksie cywilnym. 

5. Nadawca może odstąpić od umowy: 

a) na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych składając Operatorowi  

odpowiednie oświadczenie na piśmie, 
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b) w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Operatora, w szczególności: 

- zaprzestania lub przerw w emitowaniu sygnałów; 

- nieprzestrzegania zasad współpracy określonych w Załączniku Nr 5 do umowy,            

w ciągu 14 dni od daty powzięcia przez Nadawcę wiadomości o zaistnieniu 

zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

6. Nadawca zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Operatorowi 

wynagrodzenia, na co Operator wyraża zgodę. 

§ 6 Zawieszenie świadczenia usługi emisji Sygnałów 

Operator może zawiesić świadczenie usługi rozpowszechniania sygnału programu Radia 

Lublin S. A. na rzecz Nadawcy w przypadku nieuiszczenia przez Nadawcę należności z tytułu 

Umowy za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe. Zawieszenie świadczenia usługi 

rozpowszechniania sygnału nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej Umowy. 

Wznowienie świadczenia usługi nastąpi po zapłacie przez Nadawcę całości zaległych 

należności. O zawieszeniu świadczenia usługi i jej wznowieniu Operator zawiadamia 

Nadawcę pisemnie. 

§ 7 Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do 31 stycznia 2021 r. Na podstawie 

niniejszej umowy usługi rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S. A. mają 

być świadczone w okresie od 01 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku (7 miesięcy). 

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 usługi; 

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. 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % 

wartości oferty brutto w wysokości ………… zł w formie ............................................ 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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§ 9 Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że na własny koszt ubezpiecza realizacje umowy, od wszelkich 

ryzyk związanych z jej realizacją na kwotę odpowiadającą wartości złożonej oferty 

(ubezpieczenie kontraktowe). 

2. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć 

Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 

14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 

ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

§ 10 Możliwość zmian istotnych postanowień umowy 

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

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna                       

z następujących okoliczności: 

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

− zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

− zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 

− wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

− konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 

− wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie              

w umowie. 

c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 

− na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy; 

− w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

− w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
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jego podwykonawców. 

d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 

ustawy. 

e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie 

Postanowienia końcowe 

1. Adresy do doręczeń Stron są następujące: 

1) dla Operatora: ……………………………… 

2) dla Nadawcy: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” SA, 

ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin. 

3) Każda ze Stron jest obowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów do 

doręczeń. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

3. 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. 

4. Wszelkie spory, które nie zostały polubownie rozstrzygnięte w terminie 7 dni od 

zgłoszenia sporu drugiej Stronie, będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla 

siedziby Zamawiającego.  

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze Stron. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Lista załączników do umowy: 

Załącznik Nr 1: Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Nadawcy; 

Załącznik Nr 2: Kopie odpisu z rejestru przedsiębiorców Operatora; 

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

telekomunikacyjnych z dnia ……………;  

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

rzecz Nadawcy; 

Załącznik Nr 5:        Kopia „Opisu przedmiotu zamówienia” (Załącznik Nr 1 do SIWZ); 

Załącznik Nr 6: Kopia „Regulaminu współpracy technicznej” (Załącznik Nr 2 do SIWZ); 

Załącznik Nr 7: Kopia „Warunków finansowych” (Załącznik Nr 3 do SIWZ); 

Załącznik Nr 8: Kopia oferty Wykonawcy. 

Załącznik Nr 9: Kopia polisy ubezpieczeniowej kontraktu. 

Załącznik Nr 10:      Kopia wykazu podwykonawców. 

 

 

 

       OPERATOR         NADAWCA 


