
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) i b) 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: 
C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie; 
D2 - kwota pomniejszenia [zł]; 
P2 - liczba minut przerw określonych w § 1 ust. 2 lit. b), c), d) niniejszego Załącznika 

w miesiącu rozliczeniowym. 
  

3. W przypadku pracy Stacji z obniżoną mocą promieniowaną z przyczyn leżących po stronie 
Operatora opłata określona w § 2 zostaje pomniejszona o wartość obliczoną ze wzoru: 

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

gdzie: 
C - opłata określona w § 2 dla Stacji, w której nastąpiło zdarzenie; 
D3 – kwota pomniejszenia [zł] 
P3 – liczba minut pracy Stacji z obniżoną mocą promieniowaną w miesiącu 
rozliczeniowym; 
ERP  – wartość obniżonej mocy promieniowanej; 
ERPmax – wartość maksymalnej mocy promieniowanej określonej w § 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 
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 554-03-16-
293. 

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

 

§ 5. Waloryzacja 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 

Umowy w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za 

pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 

oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych 

materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia 

ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.  

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 

szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej.  



4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.  

5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy.  

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie Umowy.  

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu ulegnie waloryzacji o zmianę 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W 

przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, 

wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  

8. Wniosek o którym mowa w ust 5 i 6 można nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie 

kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 4 

miesiące.  

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.   

10.  Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.  

11. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający  

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, 

o których mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany 

jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a 

łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 

15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1;  



12. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu lub 

spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

13. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru:  

WZ = (W x F)/100, przy czym:  

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy 

niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem 

złożenia wniosku, 

F – średnia arytmetyczna kilku następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS. 

14. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu,  

o którym mowa w ust. 11.  

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

 
      §6. Kary umowne  
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

-    za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu zamawiającego, zgodne z art. 464 ust. 10 ustawy PZP  
w wysokości 800 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 250 000 zł. 
 

 

 NADAWCA OPERATOR 
                

          

 

 

 

 


