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Numer sprawy: BPKO-350-8/17 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

 

KANCELARIA SENATU 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

tel.: 22 694-90-35 

faks: 22 694-92-13 

strona internetowa: www.senat.gov.pl 

 

działając na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamierza udzielić zamówienia 

publicznego - o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy - w trybie przetargu 

nieograniczonego, na: 

 

 

świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów. 

 

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) –  64216200-5, 72320000-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 16 marca 2017 r. 
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I. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego monitorowania mediów (prasa, radio, 

telewizja i Internet) pod kątem informacji dotyczących Senatu i jego organów, senatorów, biur 

senatorskich i Kancelarii Senatu i udostępnianie jej wyników w postaci elektronicznych baz danych 

wybranej grupie użytkowników przez Internet.  

1.2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu 

zamówienia wraz z załącznikami do Opisu przedmiotu zamówienia: nr 1a - Listą wymaganych 

tytułów prasowych, stacji radiowych, stacji telewizyjnych i portali internetowych 

i nr 1b - Zakresem tematycznym monitorowanych mediów.  

1.3. W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia przez 

podwykonawcę/ów, zamawiający żąda wskazania w Formularzu oferty - stanowiącym załącznik 

nr 2 do SIWZ - części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om, 

i podania przez wykonawcę firmy/firm podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego 

wskazania zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału 

podwykonawcy/ów. 
 

 

II. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

 

Termin realizacji zamówienia – przez 33 miesiące albo do wyczerpania kwoty brutto umowy.  

 

 

III. 

 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

 

 

Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

 

IV. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 

 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy, jak również nie 

przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

 

V. 

 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

PKT 6 USTAWY:  

 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy. 



 3 

 

VI. 

 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ 

OFERTY WARIANTOWE: 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. 

 

 

VII. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA:  

 

 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

 7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy). 

7.1.2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:  

    7.1.2.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał lub wykonuje co 

najmniej 3 usługi, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, polegające na 

monitorowaniu mediów: prasy, stacji radiowych, stacji telewizyjnych i portali internetowych. 
7.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wszyscy 

wykonawcy muszą wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania i co najmniej jeden 

Wykonawca musi spełniać ww. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 7.1.2.1. 

7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

7.6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.    

7.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, który udostępnia wykonawcy zasoby, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

7.7.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

7.7.2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ppkt 7.1.2.1.  

7.8. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu  dokonana zostanie w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wyszczególnionych w dalszej części SIWZ. Z treści 

załączonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wyżej 

wymieniony warunek udziału w postępowaniu zostały spełniony.  

7.9. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, wobec którego zachodzi podstawa wykluczenia, 

o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

7.10. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  

 7.11.1. Którzy nie wykazali spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 

7.1.2.1.; 

 7.11.2. Którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy;  
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 7.11.3. Wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

7.11. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału 

w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, zawiera rozdział VIII.  

7.12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

 

VIII. 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

 

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w rozdziale VII, wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne, składane na podstawie art. 25a 

ust 1 ustawy, zgodnie ze wzorem i w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu własnym będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia 

warunek udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie własne 

- o którym mowa w pkt. 8.1. - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.  

8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu udowodnienia 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, zamieszcza w oświadczeniu własnym  - o którym mowa w pkt 8.1. - informacje o tych 

podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu,  w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby oraz załącza do 

oświadczenia w szczególności zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji swoje 

zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, w celu oceny przez zamawiającego, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.  

 Ww. dokument w swojej treści musi określać w szczególności:    

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą.    

8.4. Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, zamieszcza w oświadczeniu własnym - o którym mowa w pkt 8.1. – informacje 

o tym/tych podwykonawcy/ach, w celu wykazania braku istnienia wobec niego/nich podstaw 

wykluczenia. 

8.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym/i 

wykonawcą/ami, który/zy złożył/li ofertę/y, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia jest zamieszczony oddzielnie od SIWZ na stronie www.senat.gov.pl. 

8.6. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym nie 

krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub 

dokumentów:  

8.6.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

http://www.senat.gov.pl/
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8.6.2. Wykazu co najmniej 3 usług, o których mowa w ppkt 7.1.2.1., z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi były/są 

wykonywane wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie 

wykazanych usług, sporządzonego według wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. 

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały/wykonane/są wykonywane należycie, są:   

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przez upływem terminu składania ofert; 

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.  

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu ww. dokument żądany będzie 

również w odniesieniu do:   

- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli wykazują oni spełnianie 

warunku w tym zakresie, 

- podmiotu, którego zasobami dysponował będzie wykonawca realizując zamówienie, jeżeli 

wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu w tym zakresie.  

W przypadku, gdy wartość zrealizowanej/realizowanej usługi jest wyrażona w walucie innej niż 

PLN, wykonawca jest zobowiązany wskazać jej równowartość w PLN wg kursu Narodowego Banku 

Polskiego w dniu zawarcia umowy, na podstawie której usługa była/jest realizowana. 

8.6.3. Dokument, o którym mowa w ppkt 8.6.1., w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,  

będzie żądany również w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia i podmiotu/ów, którego zasobami dysponował będzie wykonawca realizując 

zamówienie. 

8.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 8.6.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8.8. Dokument, o którym mowa w pkt 8.7., winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

8.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 8.7., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub zamieszkania tej osoby. Pkt 8.8. stosuje się.  

8.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.   

8.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w rozdziale VIII, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 114 oraz z 2016 r. poz. 352), zamawiający pobiera samodzielnie         

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia             

i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym wykonawca 

jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  

8.12. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 



 6 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

 

IX. 

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 

 

9.1. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający 

oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej,            

z zastrzeżeniem pkt 13.5. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, zgodnie 

z art. 26 ust. 2 ustawy i uzupełniane lub wyjaśniane zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, mogą być 

przesłane za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej i winny być potwierdzone na 

piśmie.  

9.2. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, może wymagać potwierdzenia faktu otrzymania 

przekazanych za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji.   

9.3. W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania wiadomości za pomocą faksu lub 

za pomocą poczty elektronicznej, zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane pod podany przez 

wykonawcę numer faksu lub drogą elektroniczną zostało mu doręczone w terminie, w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 

9.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie 

należy kierować na adres:  Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, ul. Wiejska 6/8, 

00-902 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej na adres: bpko@senat.gov.pl, za pomocą faksu 

pod numer:  22 694-92-13.  

9.5. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.senat.gov.pl zawiadomienia, informacje i 

inne dokumenty, zgodnie z wymogami ustawy. 

9.6. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

       9.6.1. w sprawach merytorycznych – Aleksandra Leicht – Centrum Informacyjne Senatu - tel.: (22) 

694 95 22, faks: (22) 694 92 13, faks: (22) 694 92 13; 

9.6.2. w sprawach formalnoprawnych - Małgorzata Dąbała-Niemiec, Magdalena Maćkowiak - Biuro 

Prawne, Kadr i Organizacji, tel. (22) 694 90 35, (22) 694 90 37, fax.: (22) 694 92 13. 

 

 

X. 

 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

ORAZ INFORMACJA O ZEBRANIU WYKONAWCÓW: 

 

 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

10.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynie po terminie, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

10.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 10.2.  

10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, będzie zamieszczana na stronie internetowej 

zamawiającego www.senat.gov.pl, bez ujawniania źródła zapytania.   

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.  

 

 

 

mailto:bpko@senat.gov.pl
http://www.senat.gov.pl/
http://www.senat.gov.pl/
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XI. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 

 

11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych), w terminie do 24 marca 2017 r., do godz. 12:00. 

11.2. Wadium będzie mogło być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 359). 

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 

NBP O/O Warszawa nr: 18 1010 1010 0023 6513 9120 0000, z dopiskiem „Wadium w przetargu 

nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów”. 

11.4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę i godzinę uznania środków pieniężnych 

na rachunku bankowym zamawiającego. 

11.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia 

wadium w formie dokumentów, o których mowa w pkt 11.2. lit. b-e, do oferty należy dołączyć 

- w oddzielnej, wewnętrznej kopercie - ich oryginały oraz kopię poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę, z zaznaczeniem na kopercie „Wadium w przetargu 

nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów”. 

11.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez 

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.    

11.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie 

odrzucona.  

11.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa. 

 

 

XII. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

 

12.1. Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

12.2. 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. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

XIII. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

 

13.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

13.2. Oferta powinna zawierać:    

13.2.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ. 

13.2.2. Załącznik nr 2a do Formularza oferty - Listę dodatkowych tytułów prasowych, stacji 

radiowych, telewizyjnych i portali internetowych do monitorowania – do oceny ofert. 



 8 

13.2.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.  

13.2.4. Pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty winno 

być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich wykonawców) do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

13.2.5. Wyjaśnienie wykonawcy dotyczące zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, jako 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli 

dotyczy. 

13.2.6. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolności technicznej lub zawodowej innych 

podmiotów – np. zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy; 

13.2.7. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. 

13.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję 

ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

13.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.5. Oferta z załącznikami (Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w SIWZ, 

lub informacja o tym, że wykonawca należy albo nie należy do grupy kapitałowej) musi być 

sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie 

długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta z załącznikami musi być czytelna. Zamawiający 

nie dopuszcza składania oferty z załącznikami w drodze elektronicznej.  

13.6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie 

miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby upoważnione 

do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.  

13.7. Formy, w jakich mogą być składane oświadczenia i dokumenty, są wskazane w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”, przy czym: 

 1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,  

2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż ww. oświadczenia, składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.   

13.8. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisania dokumentów lub 

oświadczeń, należy rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone 

podpisem/podpisami osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby uprawnioną/ne do 

reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.   

13.9. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 

i nazwiskiem osoby podpisującej.  

13.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.11. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający jej dekompletację (np. zszyte, spięte itp.). 

13.12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 

poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 
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że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy.  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności. 

13.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

 

XIV. 
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 

 

14.1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 

OFERTA 

na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów. BPKO-350-8/17. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Nie otwierać do 24 marca 2017 r., do godz. 12:30. 

 

14.2. Koperta, poza napisem wyżej wymienionym, powinna zawierać oznaczenie wykonawcy (nazwa, 

siedziba/adres wykonawcy). 

14.3. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty.  

14.4. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w Warszawie, 

przy ul. Wiejskiej 6/8, w budynku „B”, wejście „B II”, w dniach od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8:00-16:00. Termin składania ofert upływa 24 marca 2017 r., o godz. 12:00.  

14.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana 

oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.   

14.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem 

na kopercie „WYCOFANIE”.    

14.7. Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2017 r., o godz. 12:30, ul. Frascati 2, Warszawa, wejście „C”, sala 

209. Otwarcie jest jawne.  

14.8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.  

14.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.senat.gov.pl, 

informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  

14.10. Przedstawiciele wykonawców, którzy chcą wziąć udział w otwarciu ofert, powinni zgłosić się do 

Biura Prawnego, Kadr i Organizacji, do upływu terminu składania ofert,
  
tel.: 22 694-90-33. 

 

 

XV. 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

 

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto (bez podatku VAT), kwoty podatku VAT, 

stawki podatku VAT w % i ceny brutto (z podatkiem VAT) zamawianej usługi w okresie 

33 miesięcy. 

http://www.senat.gov.pl/
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15.2. Zamawiający jest zobowiązany również do podania ceny netto, kwoty podatku VAT, stawki 

podatku VAT w % i ceny brutto miesięcznej opłaty abonamentowej.  

15.3. Ceny netto i brutto winny być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. 

15.4. Cena musi być ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności podatki, niezbędne przeszkolenie, jak również wynagrodzenie 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).  

15.5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie.  

15.6. Wynagrodzenie płatne będzie w formie abonamentu miesięcznego - po zakończeniu miesiąca, 

w którym świadczono usługę, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 

14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego. Szczegóły 

dotyczące wynagrodzenia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

15.7. Zamawiający - zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy - poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez "oczywistą omyłkę 

rachunkową" w obliczeniu ceny zamawiający rozumie omyłkę w rachunkach na liczbach, która ma 

charakter oczywisty, tzn. że każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę 

z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści. 

15.8. Jeżeli w wyniku poprawy ww. omyłek rachunkowych ulegnie zmianie cena ofertowa, wiążąca dla 

Zamawiającego będzie prawidłowo obliczona cena. 

 

 

XVI. 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

 

16.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami 

i ich wagami: 

16.1.1. Cena brutto za 33 miesiące świadczenia usługi 60 % 

Ocena ofert w kryterium będzie dokonana na podstawie wzoru: 

 

 

 

 

gdzie:  

 

Pc  - liczba punktów, jaką otrzyma oferta badana  

minC  - najniższa cena brutto w ocenianych ofertach, 

OBC  - cena brutto podana w ocenianej ofercie. 

16.1.2. Liczba tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych 

monitoringiem - Lp – 10% 
Do 550 tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych, tj. 

wymaganych przez Zamawiającego  - 0 pkt. 

Od 551 i więcej tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych [(tOB – 

550)/150]*10 pkt 
     tOB  - liczba monitorowanych tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali 

internetowych w ofercie poddanej badaniu, jednak nie więcej niż 700, wraz z tytułami prasowymi, 

stacjami radiowymi, telewizyjnymi i portalami internetowymi wymaganymi przez zamawiającego. 

Jeżeli wykonawca zaoferuje do monitorowania dodatkowe ww. media zobowiązany jest dołączyć ich 

listę – załącznik nr 2a do Formularza oferty – zamawiający zaleca, aby załacznik był w wersji 

pkt
C

C
Pc

OB

60min 
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elektronicznej (np. na płycie CD). Niedołączenie do oferty listy dodatkowych mediów do 

monitorowania będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w tym kryterium. Za wykazane 

dodatkowe media do monitorowania wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.  

16.1.3. Opcje dodatkowe systemu zawarte w cenie - Od 
Powiadamianie przez e-mail i SMS w sytuacjach kryzysowych  - 10 pkt; 

Dostęp do przeglądu w wersji mobilnej    - 10 pkt; 

Stenogramy z audycji radiowych i materiałów video  - 10 pkt. 

Jeżeli wykonawca zaoferuje wszystkie trzy dodatkowe opcje systemu uzyska 30 pkt, jeżeli 

jedną z nich – 10 pkt, a dwie – 20 pkt. 

16.2. Oferty będą oceniane punktowo, czyli maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć 

oferta, wynosi 100 pkt.   

16.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i który spełni 

inne warunki określone w SIWZ oraz którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

na podstawie kryteriów oceny ofert, uzyskując największą łączną liczbę punktów Cł = Pc +Lp+Od.  

16.4. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

z postępowania oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.    

 

 

XVII. 

 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

 

17.1. Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie określonym w art. 94 ustawy, po upływie którego 

może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.   

17.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

17.3. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa 

w art. 151a ustawy. 

 

 

XVIII. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 

 

 

18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% nieprzekraczalnej wartości brutto 

umowy.  

18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/O Warszawa: 18 1010 

1010 0023 6513 9120 0000), 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielonych 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 (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 359). 
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18.3. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta 

lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na 

każde jego żądanie, w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwoty zabezpieczenia.  

18.4. Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

18.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje 

na oprocentowanym rachunku bankowym.  

18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres obowiązywania  umowy 

oraz okres przewidziany, zgodnie z art. 151 ustawy, na jego zwrot. 

18.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

18.8. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

 

XIX. 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

 

 

19.1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zaleca się 

dołączenie do oferty parafowanego przez wykonawcę wzoru umowy.  

19.2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

19.3. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy.  

19.4. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, w przypadku zmian: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

 

XX. 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

 

XXI. 

 

INNE ISTOTNE INFORMACJE: 

 

 

21.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy oraz rozporządzenia. 

 

W zastępstwie Dyrektora Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Małgorzata Dąbała-Niemiec 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 świadczenie usługi polegającej na zbieraniu tematycznych informacji z mediów (prasa, radio, 

telewizja i Internet), ich gromadzenie w postaci elektronicznej (baza danych) i udostępnianie 

przez sieć Internet wybranej grupie użytkowników; 

 cykliczne przygotowywanie (generowanie) gotowych do wydruku biuletynów. 

 

2. Opis usługi 

Usługa polega na: 

 codziennym monitorowaniu wybranych tytułów prasy krajowej, wybranych programów 

radiowych, telewizyjnych i portali internetowych;  

 okresowym przygotowywaniu elektronicznej wersji (gotowej do druku) biuletynów: „Media 

o Senacie” oraz „Prasa o Senacie”; 

 cyklicznej archiwizacji bazy danych na nośnikach elektronicznych (wolnych od wad) 

i przekazywaniu jej Kancelarii Senatu po zapełnieniu nośnika i pokwitowaniu odbioru. 

 

3. Lista tytułów prasowych, radiowych, telewizyjnych i portali internetowych  

Wymagane przez zamawiającego tytuły czasopism i gazet o zasięgu ogólnokrajowym, jak 

i regionalnym oraz nadawcy radiowi, telewizyjni, jak i portale internetowe są wymienione 

w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia.  

W liczbie monitorowanych tytułów prasowych należy uwzględnić ich mutacje regionalne i lokalne. 

Liczba tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych 

monitoringiem jest jednym z kryteriów oceny ofert, tzn. że wykonawca otrzyma punkty w tym 

kryterium za monitorowanie tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych 

powyżej wymaganej liczby 550 określonej w ww. załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu 

zamówienia, za monitorowanie natomiast do 550 tytułów prasowych wymaganych przez 

zamawiającego wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę 

monitorowania powyżej 550 tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych 

należy wypełnić załącznik nr 2a do Formularza oferty; zamawiający zaleca, aby załącznik był w 

wersji elektronicznej (np. na płycie CD).  

Zamawiający uprawniony jest do modyfikowania listy wymaganych 550 tytułów prasowych, 

radiowych, telewizyjnych i portali internetowych. Modyfikacja obejmuje: 

 usuwanie tytułu prasowego, stacji telewizyjnej, radiowej, portalu z listy; 

 dodawanie tytułu prasowego, stacji telewizyjnej, radiowej, portalu do listy. 

Zamawiający uprawniony jest do modyfikowania podstawowej listy mediów do monitorowania 

w granicach 5%. 

W przypadkach jednostkowych zamawiający dostarczy wykonawcy informacje prasowe w wersji 

papierowej (ewentualnie prześle drogą elektroniczną informacje zeskanowane) zawarte 

w publikacjach spoza listy. Informacje te posłużą do uzupełnienia serwisu o dodatkowe artykuły 

i wycinki. 

Modyfikacje listy mediów innych niż prasa będą się odbywały na zasadzie porozumienia stron. 

Modyfikacje listy mediów będą dokonywane nieodpłatnie. Wyżej wymienione modyfikacje listy nie 

powodują zmiany umowy. 

Zamawiający informuje, że Lista dodatkowych mediów do monitorowania, złożona przez 

wykonawcę w celu uzyskania punktów, nie będzie podlegała zmianom w trakcie trwania umowy, 

chyba że zmiany będą spowodowane likwidacją lub zawieszeniem tytułu prasowego, stacji radiowej, 

telewizyjnej i portalu internetowego, o czym Wykonawca poinformuje niezwłocznie zamawiającego 

mailem lub pisemnie. 
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4. Szybkość aktualizacji danych  

Informacje wybrane ze wskazanych przez zamawiającego tytułów prasowych wymienionych 

w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia, udostępniane będą w systemie najpóźniej 

do godziny 9:00 w dniu ukazania się gazety lub czasopisma. Informacje z pozostałych gazet 

i czasopism zaproponowanych przez wykonawcę ponad wymagane 550, nie będą objęte tym 

ograniczeniem, i powinny być udostępniane niezwłocznie po otrzymaniu ich przez wykonawcę. 

Artykuły wprowadzone do systemu po godz. 9.00 muszą być oznakowane. 

Informacje pozyskane z radia i telewizji powinny być dostępne najpóźniej w ciągu 2 godzin po 

emisji programu lub audycji. 

Informacje z Internetu powinny być aktualizowane na bieżąco. 

 

5. Wybór informacji, ich cyfryzacja i gromadzenie 

Podstawowe kryteria klasyfikacji informacji podlegającej umieszczeniu w systemie: 

 informacja dotyczy działalności Senatu RP, organów Senatu RP, senatorów, biur senatorskich 

lub Kancelarii Senatu; 

 informacja zawiera dane personalne senatorów RP w treści i/lub w podpisie. Lista senatorów 

zawarta jest w załączniku nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia. Lista ta zostanie zmieniona po 

wyborach do parlamentu, jak też może ulec modyfikacji w trakcie trwania kadencji, co nie powoduje 

zmiany umowy. 

Na podstawie tych kryteriów będzie specyfikowana lista słów kluczowych wykorzystywanych do 

zapytań generowanych przez przyszłych użytkowników systemu. Lista słów kluczowych może być 

modyfikowana przez zamawiającego w porozumieniu z wykonawcą.  

Każda informacja wprowadzana do bazy będzie opisana - w zależności od nośnika - następująco: 

 nazwa czasopisma, gazety, stacji telewizyjnej lub radiowej, adres internetowy; 

 numer porządkowy czasopisma lub gazety; 

 data publikacji; 

 tytuł (artykułu, programu); 

 data wprowadzenia informacji do bazy danych; 

 nazwisko autora (pseudonim); 

 słowa kluczowe, na podstawie których informacja została zakwalifikowana do umieszczenia 

w systemie i ich położenie w artykule (w nagłówku, w treści, w podpisie); 

 typ czasopisma, gazety, stacji telewizyjnej lub radiowej (ogólnopolskie, regionalne lokalne); 

 typ informacji (parametr definiowany przez administratora, np. notatka prasowa, artykuł, 

felieton, wywiad itp.); 

 strona, na której znajduje się artykuł, godzina nadawania programu; 

 krótkie streszczenie (opis) materiału informacyjnego. 

 

6. Weryfikacja informacji 

Podczas gromadzenia informacji (lub w momencie umieszczenia materiałów w systemie
1

) 

wykonawca powinien móc przeprowadzić weryfikację informacji zawartej w zebranych 

publikacjach. Weryfikacja ma na celu umożliwienie korekty tych danych, które z różnych przyczyn 

nie zostały podane poprawnie lub są niezgodne z przypisanym hasłem (hasło - Senat RP, w treści 

Senat USA). Wykonawca ma obowiązek sprawdzać zgodność informacji z przypisanym hasłem. 

W ramach zamówienia wykonawca opracuje sposób powiadamiania wykonawcy przez 

zamawiającego o błędach w artykułach znalezionych przez użytkowników systemu (np. 

nieprawidłowe nazwisko, zła nazwa miejscowości, itp.) i nieprawidłowościach w jego 

funkcjonowaniu. 

 

7. Postać wycinków prasowych 

Podstawowym krokiem w procesie przygotowania do realizacji usługi jest przystosowanie zebranych 

materiałów do formatu elektronicznego. Proces ten określony mianem cyfryzacji powinien dać 

                                                 

1
 Na podstawie ustaleń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
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w wyniku dwojakiego rodzaju informacje: zeskanowany obraz materiału prasowego i edytowalną 

wersję publikacji w formacie tekstowym. 

Analizowana publikacja powinna być skanowana przy zachowaniu rozdzielczości umożliwiającej jej 

czytelny odczyt
2
. W przypadku dokumentów kolorowych zastosowana paleta kolorów powinna 

charakteryzować się minimalną głębią kolorów (liczbą odcieni szarości) niezniekształcającą 

oryginalnej informacji
3
. 

Dostarczany  materiał w systemie on-line powinien  spełniać poniższe wymogi: 

 Cały artykuł dostępny w postaci obrazu (OBRAZ) o określonym formacie wykorzystującym 

jeden z powszechnie uznawanych standardów zapisu (GIF, PNG, JPEG, PDF). Wycinki prasowe 

powinny być prezentowane w systemie w formie pliku graficznego o rozmiarach umożliwiających 

szybki podgląd przy zachowaniu odpowiedniej jakości obrazu i wielkości transmitowanych plików 

(sugerowane wykorzystanie kompresji JPEG). Jednocześnie system musi umożliwiać pobranie 

wycinka prasowego w postaci pliku, możliwego do przeglądania i wydrukowania lokalnie przez 

użytkownika (skompresowany plik o bardzo dobrej rozdzielczości). 

 Cały artykuł w postaci tekstowej (TEKST). Wycinek prasowy powinien być prezentowany 

w trybie tekstowym z wykorzystaniem języka TXT lub DOC (możliwość częściowego zachowania 

stylu, justowania i typu czcionki zbliżonych do stosowanych w oryginalnym wycinku prasowym). 

OPCJONALNIE: 

 Postać tekstowa z załączonymi elementami grafiki (TEKST+OBRAZ) dla dokumentów 

zawierających materiały graficzne. Tekst powinien być prezentowany z wykorzystaniem języka 

HTML zaś obraz prezentowany na ekranie (przechowywany w formie pliku graficznego 

o rozmiarach umożliwiających szybki podgląd). Umiejscowienie obrazu w prezentowanym 

dokumencie powinno być podobne, jak w oryginalnym wycinku prasowym. 

System powinien umożliwiać wydruk z poziomu przeglądarki internetowej sformatowanej wersji 

elektronicznej dokumentu (wyłącznie informacja prasowa – TEKST lub TEKST+OBRAZ). 

 

8. Postać rejestracji audio 

Nagrania audio z rozgłośni radiowych powinny być przechowywane i udostępniane 

w postaci plików mp3. Strumień audio powinien mieć przepływność umożliwiającą dobre 

rozumienie mowy przy zachowaniu realistycznego obciążenia łącza. 

W ramach sesji (w przeglądarce) użytkownik powinien móc odsłuchać nagranie w trybie online bez 

jawnego uruchamiania dodatkowych programów oraz nagrać je na dysk. 

 

9. Postać rejestracji TV 

Nagrania video (obraz + dźwięk) powinny być przechowywane i udostępniane w postaci plików. 

Preferowana jest postać MPEG 4. Obraz powinien mieć rozdzielczość zaś strumień video 

przepływowość zapewniające czytelność obrazu i jakość dźwięku nie gorszą niż dla rejestracji audio 

przy zachowaniu realistycznego obciążenia łącza. 

W ramach sesji (w przeglądarce) użytkownik powinien móc obejrzeć nagranie w trybie online bez 

jawnego uruchamiania dodatkowych programów oraz nagrać je na dysk. Pliki audio i video powinny 

być opatrzone opisem, kto występuje w materiale. 

 

10. Postać publikacji z Internetu 

Zarejestrowane w systemie publikacje z Internetu powinny zawierać zacytowany w technice html 

lub pdf tekst (bez ilustracji, nagrań itp.) treść publikacji oraz dowiązanie (link) do strony (serwera) 

z oryginałem zarejestrowanej publikacji. 

 

11. Dostęp do systemu realizującego usługę 

Możliwość przeglądania informacji przez Internet 
Informacja zgromadzona w systemie monitorowania powinna być dostępna przez sieć Internet. 

Dostęp do informacji powinien być możliwy z przeglądarek internetowych bez konieczności 

                                                 

2
 Minimum 250 DPI dla tekstu i minimum 150 DPI dla zdjęć. 

3
 8 bitów dla tekstu i wykresów, 24 bity dla zdjęć. 
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instalacji dodatkowego oprogramowania (ang. thin client). Jako minimalny wymóg określa się 

prawidłową obsługę (wykorzystania) najpopularniejszych przeglądarek internetowych, np. Microsoft 

Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome. W czasie trwania umowy nie może nastąpić 

zmiana symbolicznego adresu bazy. Ewentualna zmiana dopuszczalna będzie wyłącznie w czasie 

zmiany kadencji Senatu. 

Uprawnienia do korzystania z materiałów zawartych w bazie danych systemu będą mieli: 

 senatorowie RP; 

 pracownicy Kancelarii Senatu; 

 pracownicy biur senatorskich. 

Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania materiałów zawartych w bazie danych osobom 

trzecim. 

System realizujący usługę rozróżniać będzie użytkowników dwojakiego typu: 

 użytkowników z uprawnieniami administratora
4
; 

 użytkowników z uprawnieniami podstawowymi. 

Podstawą do uwierzytelnienia użytkowników będzie: 

 nazwa użytkownika i hasło (nieanonimowy użytkownik z uprawnieniami administratora lub 

podstawowymi); 

 wykorzystywana klasa adresów IP użytkowników końcowych (anonimowy użytkownik 

z uprawnieniami podstawowymi). 

OPCJONALNIE  

System realizujący usługę umożliwi powiadamianie użytkownika przez e-mail lub SMS 

o pojawieniu się nowych artykułów zawierających informację wg wyspecyfikowanych wcześniej 

kryteriów (np. powiadamianie o wszelkich publikacjach, w których występuje określone słowo 

kluczowe).  

 

12. Jakość dostępu 

Baza danych i serwer będą się znajdowały u wykonawcy, który zapewni pełną administrację serwera 

i szybki dostęp do danych. 

System powinien umożliwiać realizację podstawowych funkcji użytkowych w określonym czasie 

minimalnym gwarantującym zadowalający poziom świadczonej usługi. 

Z punktu widzenia użytkownika systemu musi on zapewnić: 

- czas odpowiedzi na pojedyncze zapytanie nie dłuższy niż 10 sekund,  

- dla założonego formatu danych umieszczonych w systemie, czas pobrania pliku (zeskanowanego 

oryginału) z systemu nie dłuższy niż 30 sekund w godzinie największej aktywności użytkowników
5
. 

Wykonawca musi zapewnić łącze dostępowe zwymiarowane tak, by nie wprowadzało opóźnień 

większych niż użytkowe wartości czasów zdefiniowanych powyżej.  

Zakłada się, że zainteresowanych informacją dostępną w systemie jest około 100 biur senatorów 

i Kancelaria Senatu. Maksymalna liczba osób zainteresowanych dostępem do systemu nie 

przekroczy 500. Zakłada się, że w godzinie największego ruchu nie więcej niż 20% wszystkich 

zainteresowanych będzie sprawdzało zawartość serwisu; należy zagwarantować im obsługę żądań 

bez większych opóźnień.  

Wśród tej grupy jednocześnie korzystających z systemu użytkowników w godzinie największej 

aktywności (około 100 osób), 75% (75 osób) przegląda materiały dostępne w serwisie, a pozostałe 

25% (25 osób) ściąga skompresowaną postać dokumentów. 

Czas reakcji wykonawcy na sytuacje krytyczne, ewentualne błędy i zgłoszenia użytkowników 

występujące w trakcie codziennej eksploatacji systemu nie powinny przekraczać 30 minut od 

powiadomienia przez zamawiającego.  

13. Możliwość wyszukiwania informacji w bazie danych 

System realizujący usługę powinien umożliwiać wyszukiwanie informacji zarówno według 

zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania (dowolnej ich kombinacji), jak i w trybie pełnotekstowym. 

W przypadku wyszukiwania w trybie pełnotekstowym należy zapewnić następujące funkcjonalności: 

                                                 

4
 Zbiór uprawnień administratora przedstawiony jest w dalszej części opisu. 

5
 Czas pomiędzy 10:00 a 12:00 – szacowany okres największej aktywności użytkowników (bezpośrednio po 

aktualizacji danych w systemie). 
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 wyszukiwanie po słowach w tekście (prasa, Internet) lub w streszczeniu (telewizja, radio); 

 wyszukiwanie wg fraz; 

 wyszukiwanie z możliwością budowania wyrażeń logicznych; 

 wyszukiwanie z maskowaniem końcówek. 

System realizujący usługę powinien zapewniać możliwość wyszukiwania według następujących 

informacji:  

 słowa kluczowego; 

 grupy tematycznej; 

 nazwy czasopisma lub gazety, stacji telewizyjnej lub radiowej, adresu internetowego; 

 numeru porządkowego czasopisma lub gazety; 

 tytułu publikacji; 

 autora publikacji; 

 daty publikacji (także zakres dat); 

 daty wprowadzenia do systemu. 

Wyszukiwanie powinno być niezależne od wielkości stosowanych w zapytaniu liter. 

Prezentacja rezultatów wyszukiwania powinna uwzględniać: 

 typ nośnika informacji; 

 typ informacji; 

 ustalony przez zamawiającego zbiór kryteriów. 

OPCJONALNIE: 

System realizujący usługę powinien zapewnić funkcjonalność polegającą na możliwości 

zapamiętywania indywidualnych sesji poszukiwań nieanonimowego użytkownika (historia zapytań).  

 

14. Archiwizacja 

Wykonawca będzie cyklicznie dostarczał do Kancelarii Senatu/Archiwum Senatu przyrost bazy 

danych na nośnikach elektronicznych (po zapełnieniu nośnika z opisem zarchiwizowanego okresu), 

a w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy dostarczy kopię całej bazy danych. Sugeruje się 

odrębne nośniki dla artykułów prasowych, audycji telewizyjnych, audycji radiowych, treści 

internetowych. 

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy wykonawca zobowiązany jest – po przekazaniu 

kopii całej bazy danych – na żądanie zamawiającego zniszczyć wszelki zapis danych związanych 

z realizacją niniejszej usługi na wszystkich elektronicznych nośnikach, bez możliwości odtworzenia. 

Do czasu całkowitego usunięcia ww. danych wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania ich 

osobom trzecim. 

Format archiwizowanej informacji powinien być niezależny od implementacji systemu realizującego 

usługę. Struktura danych powinna umożliwiać przenoszalność i nie wymagać specyficznych 

rozwiązań firmowych do dostępu do danych w niej zawartych. 

 

15. Archiwum publikacji dla każdej z pozycji zawierać będzie: 

 zbiór cech identyfikacyjnych dokument (opis - metryczka); 

 zeskanowany oryginał dokumentu oraz zbiór informacji określających jego parametry 

(rozdzielczość, format-TIF, kolor, rozmiar); 

 elektroniczną wersję tekstu dokumentu publikowanego w systemie; 

 plik z nagraniem telewizyjnym lub radiowym; 

 tekstową wersję strony internetowej. 

Ze względu na wysoki stopień uniwersalności sugerowanym rozwiązaniem spełniającym powyższe 

kryteria jest wykorzystanie technologii XML do zapisu struktury danych oraz metadanych 

dołączonych do elektronicznej wersji publikacji.  

 

16. Publikacja 

Drugą funkcjonalnością obok udostępniania informacji on-line w systemie przez Internet jest 

możliwość przygotowywania biuletynów „Media o Senacie” oraz „Prasa o Senacie”. 
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Biuletyn „Media o Senacie” będzie zawierał wyłącznie streszczenia (opisy) informacji 

zamieszczanych w bazie, z uwzględnieniem wszystkich nośników informacji (prasa, telewizja, radio, 

Internet). 

Biuletyn „Prasa o Senacie” ograniczać się będzie do informacji prasowych i będzie zawierał 

zeskanowane pełne artykuły. 

W ramach przygotowania wydawnictw do druku system realizujący usługę powinien umożliwiać 

(uwzględniając specyfikę każdego z biuletynów): 

 ograniczenie zbioru publikacji przez określenie kryteriów przeszukiwania bazy danych (np. 

wyselekcjonuj tylko streszczenia/artykuły z ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca, ogranicz zakres 

wyszukiwania do wybranych haseł/hasła); 

 zdefiniowanie kategorii podziału chronologicznego lub tematycznego wyniku analizy (schemat 

raportu) lub możliwość wyboru gotowego schematu zapisanego wcześniej; 

 zatwierdzenie „schematu raportu” z możliwością zapisu - umożliwi to wykorzystanie go przy 

przygotowaniu kolejnego biuletynu po zmianie zakresu dat; 

 po przygotowaniu wersji do wydruku, możliwość przeglądania jej na monitorze; 

 edycję elektronicznej wersji biuletynu: 

o zmiana schematu raportu; 

o usunięcie rekordu (streszczenia/wycinka prasowego) z biuletynu - bez usuwania go 

z bazy danych; 

o podgląd każdego pliku graficznego; 

 skalowalność artykułów z czasopism o formacie A3 do formatu A4 przy zachowaniu bardzo 

dobrej jakości pomniejszonego dokumentu; 

 optymalizację składu publikacji, zapewniającą maksymalną oszczędność miejsca (możliwość 

ingerencji człowieka); 

 tworzenie automatycznych podpisów artykułów (tytuł gazety, data wydania, numer gazety, 

strona); 

 sortowanie i grupowanie publikacji; 

 generowanie i uaktualnianie indeksów i spisów na końcu biuletynu; 

 zapis elektronicznej wersji biuletynu w formacie gotowym do wydruku. 

OPCJONALNIE: dzielenie formatu A3 w taki sposób, aby zmieścił się na kilku stronach A4. 

 

17. Funkcje administratora 

System realizujący usługę powinien umożliwiać szereg dodatkowych funkcji koniecznych do 

zapewnienia należytej funkcjonalności, w tym: 

 możliwość tworzenia, modyfikowania i usuwania adresów IP użytkowników końcowych oraz 

elementów ich uwierzytelniających (nazwa i hasło), 

 możliwość zdalnej modyfikacji danych (tylko dla uprawnionych użytkowników 

uwierzytelnianych w systemie za pomocą nazwy i hasła): 

o usunięcie rekordu z bazy danych; 

o zmiana zamieszczonego streszczenia (opisu) informacji; 

o modyfikacja zbioru słów kluczowych i tematów; 

o wykonywanie raportów, zestawień i statystyk; 

o liczba mediów, w których pojawiła się dana informacja (wraz z dodatkowymi 

informacjami: tytuły, daty, typy informacji, autorzy); 

o liczba informacji w danym medium na zadany temat; 

o segregacja wyniku wyszukiwania wg typu gazety, programu; 

o częstotliwość pojawiania się wzmianek na określony temat (np. nazwisko, biuro 

senatorskie, partia itp.) w określonym przedziale czasowym w danym medium; 

o liczba użytkowników, którzy pobrali dany plik; 

o łączna liczba użytkowników systemu; 

o liczba informacji dotyczących Senatu na jednostkę czasu (np. 15 dziennie, 

90 tygodniowo itp.); 

o zainteresowanie serwisem rozpisane na pory dnia; 

o liczba wystąpień słowa kluczowego w danym przedziale czasowym. 
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18. Przeszkolenie 

Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia nie więcej niż 5 użytkowników 

z uprawnieniami administratora w zakresie obsługi systemu – przed jego uruchomieniem oraz do 

zorganizowania 5 szkoleń dla chętnych użytkowników już po uruchomieniu systemu. 
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Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia 

 

LISTA WYMAGANYCH TYTUŁÓW PRASOWYCH  DO MONITORINGU 

 

DZIENNIKI CENTRALNE (ze wszystkimi mutacjami) 

DZIENNIK. GAZETA PRAWNA 

FAKT 

GAZETA GIEŁDY PARKIET 

GAZETA POLSKA. CODZIENNIE 

GAZETA WYBORCZA 

NASZ DZIENNIK 

POLSKA 

PRZEGLĄD SPORTOWY 

PULS BIZNESU 

RZECZPOSPOLITA 

SUPER EXPRESS 

GAZETA POLSKA. CODZIENNIE 

 

DZIENNIKI REGIONALNE (ze wszystkimi mutacjami) 

DZIENNIK BAŁTYCKI 

DZIENNIK ELBLĄSKI 

DZIENNIK ŁÓDZKI 

DZIENNIK POLSKI 

DZIENNIK WSCHODNI 

DZIENNIK ZACHODNI 

ECHO DNIA 

EXPRESS BYDGOSKI 

EXPRESS ILUSTROWANY 

GAZETA KRAKOWSKA 

GAZETA LUBUSKA 

GAZETA OLSZTYŃSKA 

GAZETA POMORSKA 

GAZETA WSPÓŁCZESNA 

GAZETA WYBORCZA - STOŁECZNA 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE BIAŁYSTOK 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE BYDGOSZCZ 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE CZĘSTOCHOWA 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE GORZÓW WIELKOPOLSKI 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE KATOWICE 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE KIELCE 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE KRAKÓW 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE LUBLIN 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE ŁÓDŹ 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE OLSZTYN 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE OPOLE 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE PŁOCK 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE POZNAŃ 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE RADOM 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE RZESZÓW 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE SZCZECIN 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE TRÓJMIEJSKIE 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE WROCŁAW 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE ZIELONA GÓRA 

GAZETA WROCŁAWSKAGŁOS DZIENNIK POMORZA 
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GŁOS WIELKOPOLSKI 

KURIER LUBELSKI 

KURIER PORANNY 

KURIER SZCZECIŃSKI 

NOWA TRYBUNA OPOLSKA 

NOWINY 

SŁOWO POLSKIE GAZETA WROCŁAWSKA 

SUPER NOWOŚCI 

ZIEMIA KALISKA 

 

PRASA SPOŁECZNO-POLITYCZNA 

ARCANA  

BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ  

FAKTY I MITY  

FORBES  

FORUM  

GAZETA POLSKA  

MYŚL POLSKA  

NAJWYŻSZY CZAS  

NASZA POLSKA  

NEWSWEEK POLSKA  

NIE  

NOWE PAŃSTWO  

PAŃSTWO I PRAWO  

POLITYKA  

PRZEGLĄD  

PRZEKRÓJ  

SUKCES  

TYGODNIK POWSZECHNY  

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ  

W DRODZE  

WPROST  

WSPÓLNOTA  

UNIA EUROPEJSKA.PL  

ZIELONY SZTANDAR  

GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI  

DO RZECZY 

W SIECI 

 

PRASA ROLNICZA 

AGROSERWIS 

AGROTRENDY 

FARMER   

PRZEDSIĘBIORCA ROLNY 

TOP AGRAR   

TYGODNIK ROLNICZY 

 

PRASA SPORTOWA 

PIŁKA NOŻNA  

PRZEGLĄD SPORTOWY 

SPORT 

ŻAGLE  
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PRASA OŚWIATOWA 

GŁOS NAUCZYCIELSKI  

INTEGRACJA  

NOWA SZKOŁA  

ŻYCIE SZKOŁY  

 

PRASA WOJSKOWA 

POLSKA ZBROJNA  

 

PRASA NA TEMAT OCHRONY PRACY 

SŁUŻBA PRACOWNICZA 

 

CZASOPISMA REGIONALNE (ze wszystkimi mutacjami) 

7 DNI KALISZA  

7 DNI SIERADZ  

7 DNI RADOM 
ABC DZIENNIK INFORMACYJNY  

CO SŁYCHAĆ W MIŃSKU I NA MAZOWSZU WSCHODNIM  

ECHO  

ECHO GMIN  

ECHO TURKU  

EXPRESS SOCHACZEWSKI  

EXPRESS ŚREDZKI  

EXPRESS WROCŁAWSKI  

GAZETA BIESZCZADZKA  

GAZETA CZĘSTOCHOWSKA  

GAZETA JAROCIŃSKA 

GAZETA KOCIEWSKA  

GAZETA MALBORSKA  

GAZETA MIEJSCOWA  

GAZETA OSTROWSKA  

GAZETA POWIATOWA  

GAZETA RADOMSZCZAŃSKA  

GAZETA SOŁECKA  

GŁOS PRUSZKOWA  

GŁOS SKIERNIEWIC I OKOLICY  

GŁOS TYGODNIK NOWOHUCKI  

GŁOS ZABRZA I RUDY ŚLĄSKIEJ  

GONIEC GÓRNOŚLĄSKI  

KONKRETY  

KONTAKT  

KONTAKTY  

KRESY TYGODNIK CHEŁMSKI  

KRONIKA BESKIDZKA  

KRONIKA TYGODNIA  

NASZ GŁOS  

NOWE PODKARPACIE  

NOWE WIADOMOŚCI WAŁBRZYSKIE  

NOWINY  

NOWY TYDZIEŃ  

PANORAMA LEGNICKA  

PANORAMA LESZCZYŃSKA  

PRZEGLĄD KONIŃSKI  

RZECZ KROTOSZYŃSKA  
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STOLICA  

SUPER TYDZIEŃ CHEŁMSKI  

TRYBUNA GÓRNICZA  

TYGODNIK CIECHANOWSKI  

TYGODNIK DZIERŻONIOWSKI  

TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI  

TYGODNIK NOWODWORSKI  

TYGODNIK NOWY  

TYGODNIK OSTROŁĘCKI  

TYGODNIK PŁOCKI  

TYGODNIK PODHALAŃSKI  

TYGODNIK PUŁTUSKI  

TYGODNIK SIEDLECKI  

TYGODNIK WAŁBRZYSKI  

TYGODNIK ZAMOJSKI  

WIADOMOŚCI ŚWIDNICKIE  

WIADOMOŚCI ZAGŁĘBIA  

ŻYCIE BYTOMSKIE  

ŻYCIE GOSTYNIA  

ŻYCIE KALISZA  

ŻYCIE PLESZEWA  

ŻYCIE PODKARPACKIE  

ŻYCIE ŻYRARDOWA  

 

PRASA EKOLOGICZNA 

AURA  

BIZNES I EKOLOGIA  

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ  

CZYSTA ENERGIA  

GOSPODARKA WODNA  

RECYKLING 

DZIKIE ŻYCIE 

ECHA LEŚNE  

 

PRASA EKONOMICZNA  

BLOOMBERG BUSINESSWEEK 

COMPUTERWORLD 

GAZETA BANKOWA  

GAZETA PODATKOWA  

GAZETA UBEZPIECZENIOWA 

KURIER FINANSOWY  

MAGAZYN BCC  

MAGAZYN KONSUMENTA SOLIDNA FIRMA  

MANAGER PLUS 

OGÓLNOPOLSKA GAZETA FINANSOWA 

PODATKI I FINANSE 

PRZEGLĄD TECHNICZNY  

POLITYKA SPOŁECZNA  

TELEKABEL 

RYNEK INFRASTRUKTURY 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA 
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PRASA KULTURALNA 

FILM 

KINO 

ODRA 

ART&BUSINESS  

 

MAGAZYNY BRANŻOWE 

BUSINESS MEDIA  

PRESS 

GŁOS LASU  

JURYSTA  

KURIER KOLEJOWY 

RYNEK KOLEJOWY 

POLICJA 997  

PRACA I ZDROWIE  

SAMORZĄD TERYTORIALNY  

MAGAZYN WETERYNARYJNY 

 

MAGAZYNY O TEMATYCE MEDYCZNEJ I ZDROWOTNEJ 

GAZETA LEKARSKA 

GAZETA FARMACEUTYCZNA 

PULS MEDYCYNY   

SŁUŻBA ZDROWIA  

LEKARZ RODZINNY 

MEDICAL TRIBUNE 

ŚWIAT ZDROWIA 

RYNEK ZDROWIA 

 

 

PRASA I RADIO KATOLICKIE 

NIEDZIELA 

GOŚĆ NIEDZIELNY 

RADIO EMAUS 

RADIO NIEPOKALANÓW 

WIĘŹ 

W DRODZE  

RADIO PLUS WARSZAWA 

RADIO MARYJA 
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LISTA WYMAGANYCH STACJI RADIOWYCH DO MONITORINGU 

Antyradio 

ESKA Białystok 

ESKA Bydgoszcz 

ESKA Gorzów 

ESKA Koszalin 

ESKA Kraków 

ESKA Lublin 

ESKA Łódź 

ESKA Olsztyn 

ESKA Opole 

ESKA Poznań 

ESKA Radom 

ESKA Rock 

ESKA Rzeszów 

ESKA Szczecin 

ESKA Śląsk 

ESKA Trójmiasto 

ESKA Wrocław 

Planeta FM 

Polskie Radio 24 

Polskie Radio Białystok 

Polskie Radio dla zagranicy 

Polskie Radio Gdańsk 

Polskie Radio Katowice 

Polskie Radio Kielce 

Polskie Radio Koszalin 

Polskie Radio Kraków 

Polskie Radio Lublin 

Polskie Radio Łódź 

Polskie Radio Olsztyn 

Polskie Radio Opole 

Polskie Radio Pomorza i Kujaw 

Polskie Radio Program I 

Polskie Radio Program II 

Polskie Radio Program III 

Polskie Radio Program IV 

Polskie Radio Rzeszów 

Polskie Radio Szczecin 

Polskie Radio Wrocław 

Radio dla Ciebie 

Radio eM 

Radio Eska 

Radio Gdańsk 

Radio Józef 

Radio Kampus 

Radio Kielce 

Radio Kolor 

Radio Koszalin 

Radio Lublin 

Radio Łódź 

Radio Merkury 

Radio Opole 

Radio PIN 

Radio Planeta 

Radio PLUS 

Radio VOX FM 

Radio Warszawa 

Radio WAWA 

Radio Wnet 

Radio Zachód 

Radio Zet 

Radio Złote Przeboje 

Radio90 

Radiostacja 

Radiowa Czwórka 

RDN Małopolska 

RMF Classic 

RMF FM 

Rock Radio 

Roxy fm 

TOK FM 
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CW24TV 

Eurosport 

Metro TV 

Motowizja 

Nowa TV 

nSport 

POLSAT 

Polsat Biznes 

Polsat Cafe 

Polsat News 

Polsat News 2 

Polsat Sport 

Polsat Sport Extra 

Polsat Sport News 

REPUBLIKA 

SUPERSTACJA 

Tele 5 

TELEWIZJA TRWAM 

TTV 

TV Polonia 

TV Puls 

TV Republika 

TV Tede 

TV TRWAM 

TV4 

TVN 

TVN 24 

TVN 24 BIZNES I ŚWIAT 

TVN CNBC Biznes 

TVN Meteo Active 

TVN Style 

TVN Turbo 

TVN WARSZAWA 

TVN24 

TVN24 Biznes i Świat 

TVP 1 

TVP 2 

TVP Białystok 

TVP Bydgoszcz 

TVP Gdańsk 

TVP Gorzów Wielkopolski 

TVP INFO 

TVP Katowice 

TVP Kielce 

TVP Kraków 

 

TVP Kultura 

TVP Lublin 

TVP Łódź 

TVP Olsztyn 

TVP Opole 

TVP POLONIA 

TVP Poznań 

TVP Rzeszów 

TVP Sport 

TVP Szczecin 

TVP Wrocław 

TVS 

TWOJA.TV 

WP.TV 

WTK Poznań 

Zoom TV 
 

LISTA WYMAGANYCH STACJI TELEWIZYJNYCH DO MONITORINGU 
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Lp. Nazwa portalu 

1 2plus3d.pl 

2 300polityka.pl 

3 3elt.com 

4 4budowlani.pl 

5 4press.pl 

6 alert24.pl 

7 banki.pl 

8 bankier.pl 

9 bankowiec.pl 

10 bbc.pl 

11 benchmark.pl 

12 bezkompromisowo.pl 

13 biznesnet.pl 

14 biznespolska.pl 

15 brief.pl 

16 bstok.pl 

17 cfo.cxo.pl 

18 cire.pl 

19 crn.pl 

20 cxo.pl 

21 cza.pl 

22 dfv.pl 

23 di.com.pl 

24 dziennik.pl 

25 dzienniksport.com 

26 dziennikwschodni.pl 

27 e-biznes.pl 

28 ebroker.pl 

29 echodnia.eu 

30 egospodarka.pl 

31 eioba.pl 

32 ekologika.pl 

33 elfin.pl 

34 emetro.pl 

35 e-pieniadz.pl 

36 epr.pl 

37 erpstandard.pl 

38 express.lodz.pl 

39 finanseosobiste.pl 

40 forbes.pl 

41 forsal.pl 

42 fotokurier.pl 

43 fotopolis.pl 

44 gazeta.pl 

45 gb.pl 

46 gazetalekarska.pl 

47 gazetalubuska.pl 

48 gazetapodatnika.pl 

49 gazetaprawna.pl 

50 gk24.pl 

51 glos.com 

52 glos.zabrze.pl 

53 goleniowska.com 

54 gp24.pl 

55 gs24.pl 

56 gsmonline.pl 

57 heh.pl 

58 hoga.pl 

59 iar.pl 

60 idg.pl 

61 infor.pl 

62 informationstandard.pl 

63 interfax.pl 

64 interia.pl 

65 inwestycje.pl 

66 ipis.pl 

67 ipo.pl 

68 kafeteria.pl 

69 kmh24.pl 

70 kobiety.pl 

71 kronika.beskidzka.pl 

72 kurier.szczecinski.pl 

73 kurierlubelski.pl 

74 logo24.pl 

75 marketing.org.pl 

76 marketing-news.pl 

77 mazovia.pl 

78 media2.pl 

79 mediafm.net 

80 medialine.pl 

81 mediamikser.pl 

LISTA WYMAGANYCH PORTALI INTERNETOWYCH DO MONITORINGU 
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82 medianews.com.pl 

83 moja-ostroleka.pl 

84 money.pl 

85 monitor.pl 

86 moto.pl 

87 mp.pl 

88 naszdziennik.pl 

89 naszemiasto.pl 

90 natemat.pl 

91 netbiznes.com 

92 networkpl.com 

93 newsweek.pl 

94 nf.pl 

95 ngo.pl 

96 nki.pl 

97 nowiny.rybnik.pl 

98 nowiny24.pl 

99 nowosci.com.pl 

100 nto.pl 

101 o2.pl 

102 onet.pl 

103 ostroleka.info.pl 

104 otwarty.pl 

105 panoramaleszczynska.pl 

106 pap.pl 

107 parkiet.com 

108 pb.pl 

109 pfm.pl 

110 pls.pl 

111 pmedia.pl 

112 policja.pl 

113 policyjni.pl 

114 poligrafika.pl 

115 polityka.pl 

116 politykainsight.pl 

117 polki.pl 

118 polska.pl 

119 polskaprasa.pl 

120 polskatimes.pl 

121 polskieradio.pl 

122 pomorska.pl 

123 poranny.pl 

124 ppr.pl 

125 press.pl 

126 Presserwis 

127 pressmedia.com.pl 

128 prnews.pl 

129 proto.pl 

130 prportal.pl 

131 psz.pl 

132 publicstandard.pl 

133 pulsmedycyny.com.pl 

134 radiogdansk.pl 

135 radiozet.com.pl 

136 reuters.pl 

137 rmf.fm 

138 rp.pl 

139 rynek.net 

140 rynek-kolejowy.pl 

141 rynkizagraniczne.pl 

142 samar.pl 

143 se.pl 

144 senior.pl 

145 sfora.pl 

146 signs.pl 

147 skarbiec.biz 

148 slowopodlasia.pl 

149 sport.pl 

150 sport24.pl 

151 sportowefakty.pl 

152 sports.pl 

153 stosunki.pl 

154 studentnews.pl 

155 swiatbankow.pl 

156 swiatobrazu.pl 

157 swiatpoligrafii.pl 

158 tc.ciechanow.pl 

159 teleinfo.com.pl 

160 tokfm.pl 

161 tp.com.pl 

162 trader.pl 

163 trend.biz.pl 

164 trendomierz.pl 

165 trojmiasto.pl 

166 tv.idg.pl 

167 tvbiznes.com.pl 

168 tvn24.pl 

169 tvp.info 
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170 tvpparlament.pl 

171 twoja-firma.pl 

172 twojefinanse.net 

173 twojeinnowacje.pl 

174 tygodnik.dzierzoniowski.pl 

175 tygodnik.esanok.pl 

176 tygodnik.walbrzyski.pl 

177 tygodniknowy.pl 

178 tygodnikpodhalanski.pl 

179 tygodnikprudnicki.pl 

180 valhalla.pl 

181 vidart.com.pl 

182 waluty.com.pl 

183 warszawa.pl 

184 wbj.pl 

185 wiadomosci.gazeta.pl 

186 wiadomosci.mediarun.pl 

187 wiadomosci24.pl 

188 wirtualnemedia.pl 

189 wnp.pl 

190 wp.pl 

191 wpolityce.pl 

192 wprost.pl 

193 wspolczesna.pl 

194 wyborcza.biz 

195 wyborcza.pl 

196 wyborczy.pl 

197 zolnierz-polski.pl 

198 zw.com.pl 

199 zycie.czest.pl 

200 zyciebytomskie.pl 
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Rafał Ambrozik 

Anna Maria Anders 

Mieczysław Augustyn 

Adam Bielan 

Grzegorz Bierecki 

Przemysław Błaszczyk 

Aleksander Bobko 

Ryszard Bonisławski 

Waldemar Bonkowski 

Marek Borowski 

Bogdan Borusewicz 

Barbara Borys-Damięcka 

Margareta Budner 

Jerzy Chróścikowski 

Zbigniew Cichoń 

Leszek Czarnobaj 

Grzegorz Czelej 

Jerzy Czerwiński 

Dorota Czudowska 

Wiesław Dobkowski 

Jan Dobrzyński 

Robert Dowhan 

Jarosław Duda 

Jerzy Fedorowicz 

Piotr Florek  

Robert Gaweł 

Adam Gawęda 

Stanisław Gogacz 

Mieczysław Golba 

Arkadiusz Grabowski 

Tomasz Grodzki 

Maciej Grubski 

Jan Hamerski 

Jan Maria Jackowski 

Andrzej Kamiński 

Stanisław Karczewski 

Wiesław Kilian 

Kazimierz Kleina 

Bogdan Klich 

Stanisław Kogut 

Władysław Komarnicki 

Tadeusz Kopeć 

Małgorzata Kopiczko 

Waldemar Kraska 

Andrzej Kobiak 

Maria Koc 

Jan Filip Libicki 

Maciej Łuczak 

Józef Łyczak 

Ryszard Majer 

Robert Mamątow 

Marek Martynowski 

Łukasz Mikołajczyk 

Andrzej Mioduszewski 

Andrzej Misiołek 

Krzysztof Mróz 

Grzegorz Napieralski 

Jarosław Obremski 

Bogusława Orzechowska 

Andrzej Pająk 

Maria Pańczyk-Pozdziej 

Grzegorz Peczkis 

Marek Pęk 

Wojciech Piecha 

Leszek Piechota 

Aleksander Pociej 

Marian Poślednik 

Michał Potoczny 

Krystian Probierz 

Zdzisław Pupa 

Konstanty Radziwiłł 

Marek Rocki 

Tadeusz Romańczuk 

Jadwiga Rotnicka 

Jan Rulewski 

Jarosław Rusiecki 

Sławomir Rybicki 

Czesław Ryszka 

Janina Sagatowska 

Michał Seweryński 

Krzysztof Słoń 

Waldemar Sługocki 

Andrzej Stanisławek 

Lidia Staroń 

Grażyna Sztark 

Aleksander Szwed 

Antoni Szymański 

Rafał Ślusarz 

Przemysław Termiński 

Piotr Wach 

Artur Warzocha 

Jerzy Wcisła 

Kazimierz Wiatr 

Jacek Włosowicz 

Andrzej Wojtyła 

Alicja Zając 

Józef Zając 

Barbara Zdrojewska 

Piotr Zientarski 

Jan Żaryn 

Załącznik nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia 

Zakres tematyczny monitorowanych informacji – lista senatorów 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

pieczęć Wykonawcy 

 
Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, 

Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 
Nr sprawy: BPKO-350-8/17  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/my niżej podpisany/ni: 

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

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

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

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów, 

oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące: 

I. Ceny:  

1. cenę netto świadczenia usługi przez 33 miesiące*: 

....................................................................... zł, podatek VAT: ................................................................%, 

..................................................................................................................................................................... zł, 

brutto*: ....................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... zł). 

2. Cenę netto miesięcznej opłaty abonamentowej*: .......................................................... zł, VAT.........%, 

........................... zł, brutto: ..................................................................................................... zł (słownie: 

................................................................................................................................................................... zł). 

II. Oferuję do monitorowania ……….. media/ów (tytuły prasowe, stacje radiowe, telewizyjne i portale 

internetowe) ponad wymagane przez zamawiającego do monitorowania 550 mediów. 

Niewpisanie w wykropkowanym miejscu cyfry lub liczby i niedołączenie do oferty Listy dodatkowych mediów do 

monitorowania będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w kryterium „Liczba tytułów prasowych, stacji 

radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych monitoringiem”. 



 

32 

Jeżeli wykonawca zaoferuje do monitorowania dodatkowe media zobowiązany jest dołączyć Listę tych mediów – 

załącznik nr 2a do Formularza oferty. Zamawiający zaleca, aby załącznik był w formie elektronicznej, (np. na płycie 

CD).  

III. OPCJE DODATKOWE SYSTEMU WLICZONE W CENĘ: 

 Tak/Nie** 

Powiadamianie przez e-mail i SMS w sytuacjach kryzysowych 

Dostęp do przeglądu w wersji mobilnej 

Stenogramy z audycji radiowych i materiałów video 

………………………. 

……………………….. 

………………………… 

**
 Wpisać odpowiednio TAK albo NIE. Brak wpisu będzie traktowany, jako NIE. 

 

Jednocześnie oświadczam/my, że: 

1) w podanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych, itp.; 

2) czas reakcji na sytuacje krytyczne, ewentualne błędy i zgłoszenia użytkowników występujące 

w trakcie codziennej eksploatacji systemu, nie będą przekraczać 30 minut od powiadomienia przez 

Zamawiającego, 

3) będę/będziemy monitorować wszystkie wymagane przez Zamawiającego tytuły prasowe, stacje 

radiowe, stacje telewizyjne i portale internetowe, których szczegółowy wykaz został określony przez 

Zamawiającego w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, który jest dla mnie/nas 

wiążący.  

4) zapoznałem/liśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 

z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę/simy w stosunku do nich żadnych uwag, 

a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie związania ofertą, 

5) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję/my się do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% nieprzekraczalnej 

wartości brutto umowy; 

6) uważam/my się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert,  

7) niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ............... do ........ zawiera/nie zawiera informacje/ji 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,  poz. 1503 z późn. zm.)**.  

8) wadium w kwocie 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) zostało wniesione w formie 

……………………………………………; 

9) przedmiot zamówienia będę/będziemy realizować przez 33 miesiące, albo do wyczerpania kwoty 

brutto umowy,  

10) zobowiązuję/my się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie 

wejdę/wejdziemy podczas procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia. Jednocześnie 

zobowiązuję/my się do zawarcia na piśmie odpowiednich umów o poufności z własnymi 

pracownikami i osobami trzecimi, które będą brały udział w realizacji zamówienia, 

11) jestem/śmy: 

mikroprzedsiębiorstwem …………………..., tak/nie**, 

małym przedsiębiorstwem …………………., tak/nie**, 

średnim przedsiębiorstwem …………………, tak/nie**. 

12) zamierzam/my zlecić realizację części zamówienia niżej wymienionemu/nych podwykonawcy/om 

w zakresie (wypełnić, jeżeli dotyczy, albo skreślić):  

Lp. Nazwa podwykonawcy (firma, adres) Wskazanie części zamówienia, 

które wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy/om 

(zakres) 
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1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

12) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

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

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

pod nr faksu: ………………………………………………………………………………………….... 

pod nr telefonu: ……………………………………………………………………………………...… 

osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym i nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia 

i umowy są/będzie:  .………...........................………............................................................................. 

…………………...............……….........................…………………............................……………….; 

13) do oferty dołączam/my następujące załączniki stanowiące jej integralną część: 

1. ................................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................................... 

6. ................................................................................................................................................................... 

7. ................................................................................................................................................................... 

8. ................................................................................................................................................................... 

9 ………............................................................................................................................................... 

10 ........................................................................................................................................................... 

Ofertę składam/y na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 
 

Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 
 

 

* Ceny z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
** Niepotrzebne skreślić. 
 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

       do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie) i oświadczenia załączane do 

oferty.  
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Załącznik nr 2a do Formularza oferty 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

 

LISTA DODATKOWYCH MEDIÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM 

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów, 

oświadczam, że podejmuję się monitorowania tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali 

internetowych wymienionych przez zamawiającego w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia 

w liczbie 550 oraz dodatkowo mediów niżej wymienionych*/**. 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

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

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

UWAGA: załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 

 
* Należy wymienić media do monitorowania ponad wymagane przez zamawiającego w Załączniku nr 1a do Opisu 

przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 700 łącznie z wymaganymi. 

** Niezałączenie ww. załącznika oznacza, że wykonawca podejmuje się monitorowania mediów wymaganych przez 

Zamawiającego w Załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało nieprzyznaniem 

punktów w kryterium „Liczba tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych 

monitoringiem”. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca: 
…………………………………………

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

…………………………………………………

………………………………………………… 
(w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne,  

Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO-350-8/17 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na potrzeby prowadzonego, w trybie 

przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usługi 

kompleksowego monitorowania mediów: 

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w ww. postępowaniu określony przez Zamawiającego 

w ppkt 7. 1.2.1. SIWZ. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ……………………………………………...………… 
Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w ww. postępowaniu, określonego przez 

zamawiającego w SIWZ w rozdziale VII ppkt 7.1.2.1. będę polegać na zasobach niżej wymienionego/ych 

podmiotu/ów:   

 

Lp. Podmiot (firma/adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) Zakres  

1.   

2.   

3.   

…   

 

UWAGA: W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów wykonawca złoży, w szczególności 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       …………………………………………..……………………… 

Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika 

 

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że:  

1. Nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. postępowania na podstawie 

art. …………..* ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące działania*:  

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       …………………………………………………… 
Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA*: 

 

Oświadczam*, że wobec niżej wskazanego/ych podmiotu/ów wymienionego/ych, na którego/ych zasoby 

powołuję się na potwierdzenie spełniania warunku udziału ww. postępowaniu, tj.:  

 

Lp. Podmiot (firma/adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) Zakres  

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

z ww. postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ……………………………….…………………….………… 

Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*: 

 

Oświadczam, że wobec podmiotu/ów, wymienionego/ych w Formularzu oferty, będącego/ych 

podwykonawcą/ami, w ww. wymienionym postępowaniu nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy, z ww. postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       …………………………………..………………… 

Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

 

………………………………………….……… 

Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania  wykonawcy lub pełnomocnika 
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............................................ 

pieczęć wykonawcy       Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów,  

oświadczam/my, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonałem/wykonuję co najmniej 

…….. usługi/usług (nie mniej niż 3), polegające/ych na monitorowaniu mediów: prasy, stacji 

radiowych, stacji telewizyjnych i portali internetowych, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł 

brutto każda: 
 

Lp. 

 

Zamawiający 

(nazwa i adres) 

 

Opis wykonanych/ 

wykonywanych usług 

 

 

Wartość umowy brutto 

 

Data realizacji 

(od …. do…..) 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

Do wykazu dołączam/my .................................. dokumenty, np. referencje, oświadczenia potwierdzające, że 

wykazane ww. usługi zostały wykonane/są wykonywane  należycie. 
 

 

 

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

Miejscowość, data                     Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

      do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 



 40 

Wzór          Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA Nr ..................................... 

 

zawarta w dniu ........... …………. 2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia                 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r. poz. 2164, z późn. 

zm.), na usługę kompleksowego monitorowania mediów BPKO-350-8/17), pomiędzy: 

 

1. Kancelarią Senatu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 6/8, NIP: 5262207733, Regon: 

001393800, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

……………………………………. - ...........................................................................................   

a 

2. Wykonawcą: …………………….................................. z siedzibą w ..............................., przy ul. 

............................., zarejestrowanym w ...................................... pod nr .............................., 

REGON: …………………………..……..  NIP:…………………………….., reprezentowanym 

przez: 

1) ............................... - ................................, 

2) ............................... - ................................., 

o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonania realizację kompleksowego 

monitorowania mediów polegającą w szczególności, na: 

1) zbieraniu tematycznych informacji z mediów (prasa, radio, telewizja i Internet) dotyczących 

działalności Senatu RP, organów Senatu RP, senatorów RP, biur senatorskich oraz 

Kancelarii Senatu, niezbędnych do utworzenia bazy danych, ich gromadzenie w postaci 

elektronicznej i udostępnianie przez sieć Internet wybranej grupie użytkowników; 

2) cyklicznym przygotowywaniu (generowaniu) gotowych do wydruku biuletynów; 

3) cyklicznej archiwizacji bazy danych na nośnikach elektronicznych (wolnych od wad)                   

i przekazywaniu jej Zamawiającemu po zapełnieniu nośnika i po pokwitowaniu odbioru 

przez Zamawiającego. W razie ujawnienia wady nośnika Wykonawca wymieni wadliwy 

nośnik na swój koszt i ryzyko na nośnik nowy wolny od wad, w terminie 14 dni 

kalendarzowych, licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia 

o wadzie; 

4) codziennym monitorowaniu wybranych tytułów prasy krajowej, wybranych programów 

radiowych,  telewizyjnych i portali internetowych;  

5) okresowym przygotowywaniu elektronicznej wersji (gotowej do druku) biuletynów: „Media 

o Senacie” oraz „Prasa o Senacie”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest - w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy – do: 

1) przeszkolenia nie więcej niż 5 użytkowników z uprawnieniami administratora w zakresie 

obsługi systemu – przed jego uruchomieniem oraz do zorganizowania 5 szkoleń dla chętnych 

użytkowników już po uruchomieniu systemu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym; 

2) monitorowania dodatkowych mediów wskazanych w załączniku nr 2a do Formularza oferty 

z …............... 2017 r. – jeżeli dotyczy*, 

3) świadczenia opcji dodatkowych systemu – jeżeli dotyczy* -  polegających na: 

a) ……………………………………………………………………*, 

b)  …………………………………………………………..…….,* 

c) ………………………………………………………….……….* 

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z ……................. 2017 r., 
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stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanej dalej „SIWZ” oraz Formularzem oferty 

Wykonawcy z załącznikami z …….............. 2017 r., który stanowi załącznik nr 2 do umowy, 

zwanym dalej „formularzem”. Oba załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w terminach określonych w Opisie 

przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

§ 2. 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędne do 

realizacji niniejszej umowy, a także dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi 

pracownikami; 

2) system realizujący usługę zapewniać będzie zakres funkcji określony w załącznikach nr 1 

i nr 2 do umowy, i będzie działać zgodnie z jego dokumentacją użytkową. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług, o których mowa w § 1, począwszy od ……. ……….. 

2017 r. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty 

te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.    

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie 

z informacjami zawartymi w formularzu.  

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia go w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia.   

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

tego podwykonawcy.   

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 

świadczenia usługi, o której mowa w § 1 umowy w terminie 10 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem realizacji umowy (funkcjonowania systemu), tj. przed dniem …….. ………. 2017 r. 

2. Po zgłoszeniu gotowości do świadczenia usługi przez Wykonawcę przeprowadzona zostanie 

prezentacja działania systemu realizującego usługę. 

3. Do systemu realizującego usługę muszą być wprowadzone przykładowe dane umożliwiające 

sprawdzenie działania systemu. 

4. Uznanie gotowości Wykonawcy do świadczenia usługi nastąpi poprzez podpisanie protokołu 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. W razie stwierdzenia, iż system realizujący usługę nie funkcjonuje prawidłowo lub nie spełnia 

wymagań funkcjonalnych Zamawiający odmawia uznania gotowości Wykonawcy do realizacji 

usługi i wzywa Wykonawcę do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Realizacja umowy będzie potwierdzona pisemnym protokołem odbioru przedmiotu umowy 

(funkcjonowania systemu) przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, który to protokół 

stanowić będzie podstawę do naliczania opłaty abonamentowej. 
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§ 5. 

1. W terminie do 7 dni kalendarzowych, po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

listę użytkowników systemu. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, podlegała będzie bieżącej aktualizacji, która nie stanowi zmiany 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się udzielić nowo zgłoszonemu użytkownikowi prawa do korzystania 

z dostępu do informacji w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia użytkownika przez 

Zamawiającego. 

4. Modyfikowanie Listy wymaganych tytułów prasowych i innych mediów oraz zakresu haseł 

określonych w SIWZ, nie stanowi zmian niniejszej umowy i będzie wprowadzane - na podstawie 

pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego - w terminie uzgodnionym przez strony. 

Szczegółowe zasady modyfikacji zostały określone w SIWZ.  

5. Nie ulega modyfikacji, o której mowa w ust. 4, Lista dodatkowych mediów do monitorowania, 

jeżeli została złożona przez wykonawcę w celu uzyskania punktów, chyba że modyfikacja będzie 

spowodowana likwidacją lub zawieszeniem tytułu prasowego, stacji radiowej, telewizyjnej 

i portalu internetowego, o czym Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego mailem 

lub pisemnie. 

 

§ 6. 

1. W przypadku ujawnienia wad lub nieprawidłowości w realizacji usługi uniemożliwiających 

użytkownikom dostęp do informacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

1 dnia roboczego od momentu otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wadzie 

(nieprawidłowości). 

2. Usunięcie wad i nieprawidłowości innych niż wskazane w ust. 1 nie może nastąpić później niż 

w ciągu 14 dni kalendarzowych od wykrycia wady przez Wykonawcę lub zgłoszenia jej przez 

Zamawiającego albo użytkownika. 

 

§ 7. 

1. Strony ustaliły, że Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości brutto: ……………………………………………….…………. zł 

(słownie: ……………………………………….......................................................................... zł), 

zgodnie z formularzem. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w formie miesięcznego abonamentu                      

w wysokości netto: .............................. zł (słownie: .................................................................... zł). 

Do powyższej kwoty netto miesięcznego abonamentu zostanie doliczony podatek od towarów              

i usług VAT, w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wartość 

brutto miesięcznego abonamentu.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie po zakończeniu miesiąca, w którym 

świadczono usługę, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty jej otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego. Warunkiem 

wystawienia pierwszej faktury jest bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie miesięczne płatne będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę 

w fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania polecenia przelewu w banku prowadzącym 

rachunek Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy przedmiot umowy jest wykonywany tylko przez część miesiąca, kwotę 

wynagrodzenia miesięcznego (abonamentu), o którym mowa w ust. 2, zmniejsza się 

proporcjonalnie, dzieląc je przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę 

dni kalendarzowych wykonywanej usługi w tym miesiącu.  

6. Wcześniejsze wyczerpanie kwoty brutto umowy, o której mowa w ust. 1, spowoduje  

wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z dniem pisemnego poinformowania 

Wykonawcy przez Zamawiającego, o zaistnieniu wskazanej okoliczności. 

7. W przypadku opóźnienia w terminie płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do 

naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  
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8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym również wynagrodzenie z tytułu praw autorskich do utworów, 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), wytworzonych przy wykonywaniu zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy oraz koszty przeszkolenia, monitorowanie dodatkowych mediów – jeżeli 

dotyczy i dodatkowe opcje systemu – jeżeli dotyczy.   

9. Realizacja umowy w latach: 2018-2020 będzie uzależniona od posiadania przez Zamawiającego 

w budżecie środków na jej sfinansowanie. W przypadku braku środków finansowych na realizację 

umowy w latach 2018-2020, umowa zostanie rozwiązana na zasadzie porozumienia stron. W tym 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części umowy. W takim przypadku żadnej ze stron nie będą przysługiwały roszczenia 

odszkodowawcze.  

 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 umowy, za każdy dzień, opóźnienia, 

2) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

3) za nieterminowe usuwanie wad i nieprawidłowości określonych w § 6 ust. 1 i ust. 2 

umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za 

każdy dzień, opóźnienia. 

2. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, przy czym strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma 

prawo potrącenia wszelkich kar umownych z każdej należnej do zapłaty faktury Wykonawcy oraz 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda powstała na skutek nienależytego wykonania 

umowy lub z innych tytułów, przewyższy naliczone kary umowne, Zamawiający uprawniony jest 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach kodeksu 

cywilnego. 

4. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo rozwiązania, wygaśnięcia lub 

odstąpienia od umowy.    

 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy w sposób nienaruszający praw osób 

trzecich i oświadcza, że ma prawo przekazywania informacji, o których mowa w § 1 ust. 1  pkt 1  

umowy i udostępniania ich Zamawiającemu i ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną                  

z tytułu niewywiązania się z powyższego zobowiązania, zarówno w stosunku do osób trzecich, 

których prawa zostały naruszone, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich związane 

z ochroną praw autorskich, jak i w stosunku do Zamawiającego, jeżeli skutkiem naruszania tych 

praw byłoby ograniczenie lub niemożliwość korzystania przez Zamawiającego z niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego - bez ograniczeń co do 

terytorium - autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy, co uprawnia Zamawiającego do wyłącznego korzystania z nich, na niżej wymienionych 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub w części 

- wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką, w tym drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej, 

w szczególności do Internetu, baz danych, 

3) eksploatację w Internecie, na stronie www, Intranecie, za pośrednictwem łączy 

telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik 

cyfrowych lub analogowych, 
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4) wykorzystanie jako część innych utworów, 

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wyżej określone publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie,  

6) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych nastąpi 

z chwilą przyjęcia utworu poprzez podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 6 

umowy. W razie stworzenia utworu w okresie obowiązywania umowy lub modyfikacji utworu, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

utworu nastąpi z dniem zapłaty miesięcznego abonamentu (wynagrodzenia), o którym mowa 

w § 7 ust. 2 umowy, za miesiąc, w którym utwór został stworzony lub zmodyfikowany.     

4. Zamawiającemu przysługuje pierwszeństwo nabycia autorskich praw majątkowych na innych 

polach eksploatacji, które nie zostały wymienione w niniejszej umowie. Przeniesienie tych praw 

nastąpi na warunkach określonych w odrębnej umowie.  

5. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy – przenosi na 

Zamawiającego prawo udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnego  prawa autorskiego do 

utworów, o których mowa w ust. 2.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w sposób zapewniający ochronę praw 

autorskich istniejącego oprogramowania, z którym współdziałać będzie system realizujący 

przedmiot niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność majątkową z tytułu naruszenia 

praw majątkowych twórców istniejących programów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do niewykonywania autorskich praw 

osobistych, z wyjątkiem praw, o których mowa w art. 16 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 

 

§ 10. 

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

wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy 

……………………………….......................................................................................... zł (słownie: 

...........................................................................................................................................) w formie: 

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

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

 

§ 11. 

1. Umowa zostaje zawarta na 33 miesiące, od …….. ……… 2017 r. do ……. …….. 2017 r. 

włącznie, albo do wyczerpania kwoty brutto umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania 

środków przeznaczonych na jego realizację, o których mowa w § 7 ust. 6 i 9 umowy. Z tego tytułu 

nie przysługuje Wykonawcy jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

3. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem 

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem ma koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 12. 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania części umowy.   

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca rażąco naruszy terminy ustalone w umowie lub terminy wyznaczone do 

usunięcia wad lub nieprawidłowości, 
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2) usługa wykonywana będzie w sposób istotnie odbiegający od wymagań zawartych w SIWZ, 

wystąpi przerwa w świadczeniu usługi, wynikająca z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, która przekroczy okres jednego tygodnia. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności  

określona w art. 145a ustawy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 13. 

1. Osoby upoważnione przez Wykonawcę do przyjmowania i akceptacji zleceń oraz do kontaktów 

w ramach umowy: 

1) ze strony Wykonawcy: ............................................................................ tel./faks: 

................................................, e-mail:......................................................................... 

2) ze strony Zamawiającego: ...........................................................................................  

.................................................., e-mail: ...................................................................... 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy 

i nie stanowi to zmiany umowy.  

§ 14. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, w przypadku zmian: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony będą starały się załatwić 

polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia, poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15. 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

bezpośrednio lub pośrednio w związku lub przy okazji realizacji niniejszej umowy.  

 

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 

 

§ 17. 

Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania nazw „Senat” i „Kancelaria Senatu” 

w jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej, reklamowej czy referencyjnej. 

 

§ 18. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 19. 

Integralną część umowy stanowią załączniki:   

Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z ……………….…..…………………. 2017 r. 

Nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy z załącznikami z ….. ……………………………......…. 2017 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 
 

*W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę monitorowania dodatkowych mediów i zaoferowania dodatkowych opcji 

systemu należy wpisać zgodnie ze stanem faktycznym.  


