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Numer sprawy: BPKO.ZZP.350.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

  

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANCELARIA SENATU 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

tel.: 22 694 90 35 

fax.: 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 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamierza udzielić zamówienia 

publicznego - o wartości poniżej 144 tys. euro - w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

świadczenie usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię Senatu programów w ramach systemu 

informatycznego Asseco Softlab ERP.  

 

 

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 72230000-6, 72250000-2, 

72260000-5, 72267000-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 23 stycznia 2018 r. 
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez 24 miesiące usług utrzymania systemów 

informatycznych w odniesieniu do następujących programów, na które Kancelaria Senatu posiada 

licencje: 

- Asseco Softlab ERP - moduły Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Logistyka i sprzedaż;  

- Asseco Softlab HR - moduły Kadry, Płace, Portal pracowniczy, E-deklaracje, 

   Portal Przełożonego; 

- Asseco Softlab ERP - moduł Finanse i Księgowość dostosowany do obsługi biur senatorskich. 

Szczegółowy Opis przedmiotu zmówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

1.2. 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: 

 

Przedmiot zamówienia określony w Rozdziale I. będzie świadczony przez 24 miesiące od dnia podpisania 

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, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy. 

 

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 ustawy); 

 7.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.:  

 zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 
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7.1.2.1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności, jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej - nie mniej niż 2 usługi 

o analogicznym charakterze i zakresie do przedmiotu zamówienia, o łącznej wartości brutto nie 

mniejszej niż 500.000,00 zł, i poda ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty, na 

rzecz których te usługi zostały wykonane, i załączy dowody określające, czy te usługi zostały 

wykonane należycie. W przypadku usług (umów) w trakcie trwania, wykonawca musi wykazać, że 

zrealizował już usługę w wymienionym zakresie i na kwotę nie niższą niż wymagana przez 

zamawiającego;  

7.1.2.2. Dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej 3 osobami stanowiącymi Zespół 

Wykonawczy, w tym: co najmniej dwiema osobami pracującymi stale nad realizacją umowy oraz co 

najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierującego zespołem. Wyżej wymienione co najmniej trzy 

osoby wyznaczone do Zespołu Wykonawczego powinny posiadać doświadczenie w postaci co 

najmniej 6-miesięcznego stażu pracy przy utrzymaniu programów w ramach systemu 

informatycznego Asseco Softlab ERP, w tym co najmniej jedna osoba z co najmniej 6-miesięcznym 

stażem przy serwisowaniu systemu informatycznego Asseco Softlab ERP. 

7.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1.2., musi spełnić co najmniej jeden wykonawca lub 

wszyscy wykonawcy wspólnie.  

7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 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 warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 

7.6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 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 warunków 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.  

7.8. Ocena spełniania ww. warunków 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 

wymienione warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione.  

7.9. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  

 7.9.1. Którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w ppkt 7.1.2.; 

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

12-23 ustawy.  

7.10. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, zawiera rozdział VIII.  

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

zamówienia.  
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VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków 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 warunki 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 warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 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 kwalifikacji zawodowych lub 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/cach. 

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. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - na potwierdzenie warunku, o którym mowa 

w ppkt 7.1.2.1. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane - sporządzonego według 

wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z załączonymi dowodami określającymi czy wykazane 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub 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 

http://www.senat.gov.pl/
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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 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. 

8.6.2. Wykazu osób, posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na potwierdzenie 

warunku, o którym mowa w ppkt 7.1.2.2. wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

wskazanymi osobami. Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 5 do SIWZ. 

8.7. 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 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 przedmiotu zamówienia (w sprawach merytorycznych) – Joanna Kubuśka  

– Biuro Administracyjne, tel.: 22 694 92 49 , 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, faks: 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 

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

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 

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. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.  

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

notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę lub 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.  

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

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli 

dotyczy. 

13.2.5.  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.   

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 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 lub osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.  

http://www.senat.gov.pl/
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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, o których mowa 

wyżej w ppkt 1, 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 uprawniona/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.). 

  

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

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

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa. 

Oferta w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług utrzymania posiadanych przez 

Kancelarię Senatu programów w ramach systemu informatycznego Asseco Softlab ERP. 

(BPKO.ZZP.350.1.2018). 

Nie otwierać do 02 lutego 2018 r., do godz. 12:30. 

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

siedziba i 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 budynku „N” 

Kancelarii Sejmu, przy Al. Na Skarpie, od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego, w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00, tel.: 22 694 95 77. Termin składania ofert upływa 

02 lutego 2018 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 02 lutego 2018 r., o godz. 12:30, Kancelaria Senatu, ul. Frascati 2, 

Warszawa, wejście „C”, sala 217. 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. 

http://www.senat.gov.pl/
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XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto i ceny brutto (z podatkiem VAT) za 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Potwierdzeniem wyżej 

wymienionej ceny jest wypełnienie i złożenie formularza oferty – załącznik nr 2 do SIWZ. 

15.2. Cena musi zawierać następujące wyodrębnione składniki: 

- stałe miesięczne wynagrodzenie netto za: usługi subskrypcji nowych wersji i uaktualnień 

programów, usługi wymiany wersji, usługi usuwania awarii programu, usterek i defektów, 

w tym w ramach udzielonej gwarancji, help desk – telefoniczny i elektroniczny dostęp do 

konsultantów wykonawcy; 

- wynagrodzenie netto za usługi serwisowe, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, 

pkt 1.2.e  stanowiące iloczyn stawki za godzinę netto x szacunkowa liczba godzin przyjęta dla 

wyznaczenia ceny oferty na 800. Tak wyliczone szacunkowe wynagrodzenie za usługi 

serwisowe nie może być mniejsze niż 33% ceny oferty. 

Do wyżej wymienionych wynagrodzeń zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT 

w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

15.3. Cena musi być ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ, w tym koszty licencji za korzystanie z wykonanego 

oprogramowania oraz udzieloną gwarancję. 

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

polskich. 

15.5. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym są prowadzone tylko w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie. Szczegółowe zasady rozliczeń zawiera 

wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.  

15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku  

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których, dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

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

oceny ofert i ich wagami: 

 

60% - współczynnik ceny wyliczony wg. wzoru: 

      (cena najtańszej oferty)/(cena danej oferty) 

40% - zadeklarowanie przez wykonawcę czasu usuwania błędu w sytuacji awarii do 

12 godzin (40 pkt w skali 100 pkt). 
 (Uwaga: maksymalny czas usuwania awarii zgodnie z pkt 1.2., ad. c3. – opisu przedmiotu 

zamówienia wynosi 24 godziny.)  
W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę czasu usuwania awarii powyżej 12 godzin albo 

niewskazanie czasu usuwania awarii wykonawca otrzyma „0” pkt w tym kryterium. 

16.2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglenie zgodnie 

z zasadami matematyki). Oferty będą oceniane punktowo, czyli maksymalna łączna liczba 

punktów, na podstawie ww. kryteriów oceny ofert,  jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.  

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

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 

w SIWZ i który uzyska największą łączną liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów oceny ofert.    

16.5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu, a także zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego 

www.senat.gov.pl. 

 

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: 

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

 
19.1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.  

19.2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

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

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 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. 

 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez 24 miesiące usług utrzymania systemów 

informatycznych w odniesieniu do następujących programów, na które Kancelaria Senatu posiada 

licencje: 

- Asseco Softlab ERP - moduły Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Logistyka i Sprzedaż;  

- Asseco Softlab HR -  moduły Kadry, Płace, Portal pracowniczy, E-deklaracje, 

   Portal Przełożonego; 

- Asseco Softlab ERP - moduł Finanse i Księgowość dostosowany do obsługi biur senatorskich. 

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

a. Usługę subskrypcji nowych wersji i uaktualnień programów;  

b. Usługę wymiany wersji; 

c. Usługi usuwania awarii
1
 programu, usterek

2
 i defektów

3
, w tym w ramach udzielonej gwarancji; 

d. Help desk – telefoniczny i elektroniczny dostęp do konsultantów wykonawcy; 

e. Usługę serwisową świadczoną przez dedykowanych konsultantów wykonawcy; 

Ad a. - Usługa subskrypcji nowych wersji i uaktualnień programów: 

1. Zamawiający będzie uprawniony w czasie trwania umowy do otrzymywania nowych wersji 

i uaktualnień programów. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany informować zamawiającego o nowych wersjach 

i uaktualnieniach programów natychmiast po dopuszczeniu ich do dystrybucji oraz opiniować 

zasadność ich instalacji u zamawiającego.  

3. Zamawiający będzie podejmować decyzję o instalacji nowej wersji i uaktualnień 

zastępujących aktualnie użytkowany program. 

4. Zainstalowane uaktualnienia i nowe wersje podlegać będą licencji udzielonej przez producenta 

oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej i zastąpią wersję programu poprzednio 

użytkowaną. 

5. Wykonawca zainstaluje uaktualnienia na wyraźne życzenie zamawiającego. 

6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na czas trwania umowy. Gwarancja i rękojmia 

polegać będą na usuwaniu błędów w kodach programów, o których mowa w Rozdziale I, 

pkt 1.1. SIWZ. Gwarancji nie podlegają błędy powstałe w wyniku modyfikacji programu 

przez osoby inne niż wykonawca. 

7. Zamawiający ma prawo do bezpłatnego otrzymywania kolejnych uaktualnień systemu 

wynikających z uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązujących 

– w takim przypadku poprawki powinny być uzgodnione i wykonane do czasu wejścia 

w życie danego aktu prawnego. 

Ad b. - Usługa wymiany wersji: 

1. Wykonawca będzie instalował w ramach stałego miesięcznego wynagrodzenia na bieżąco 

uaktualnienia programu Asseco Softlab ERP uzgodnione z zamawiającym, 

z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności użytkowej. 

2. Wykonawca zainstaluje w ramach stałego miesięcznego wynagrodzenia podniesienia wersji 

Asseco Softlab ERP w terminach uzgodnionych z zamawiającym. 

3. Zamawiający nie przewiduje w ramach stałego miesięcznego wynagrodzenia podniesienia 

wersji Softlab ERP modułu Finanse i Księgowość dostosowanego do obsługi biur 

senatorskich. 

4. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania nowej wersji oraz wykaz różnic w stosunku do 

poprzedniej wersji. Szkolenia pracowników zamawiającego będą rozliczane w ramach usług 

serwisowych. 

                                                      

 

 
1 Awaria - błąd całkowicie uniemożliwiający eksploatację systemu, powodujący utratę danych lub ich uszkodzenie, i nie pozwalający na 

znalezienie takiego sposobu użytkowania systemu, aby obejść przyczyny błędu, jak również błędne działanie kluczowych zestawień (obroty 
i salda, dzienniki). 
2 Usterka - błąd całkowicie uniemożliwiający eksploatację systemu, powodujący utratę danych lub ich uszkodzenie, pozwalający na znalezienie 

takiego sposobu użytkowania systemu, aby obejść przyczyny błędu. 
3 Defekty - inne błędy nie zakwalifikowane jako awaria i usterka. 
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Ad c.  - Usługa usuwania awarii, usterek i defektów programu: 

1. Usuwanie awarii, usterek, defektów w kodzie programu wykrytych podczas ich eksploatacji, 

uniemożliwiających realizację procesów, które do chwili zajścia były w nim realizowane. 

Awaria dotyczy kluczowych procesów, gdy sytuacja wskazuje na konieczność maksymalnie 

krótkiego czasu jej usunięcia. 

2. Usuwanie błędów, innych niż określone w pkt 1., oprogramowania będącego przedmiotem 

licencji producenta, wykonywane na prośbę zamawiającego w ramach usług serwisowych, 

polegających  na: 

 błędne działanie oprogramowania niebędącego przedmiotem umowy licencyjnej; 

 błędnym działaniu sprzętu komputerowego; 

 ingerencji zamawiającego lub osób trzecich w program, w dane lub w infrastrukturę 

informatyczną; 

 modyfikacji dokonanych w programie przez osoby inne niż wykonawca; 

 wprowadzeniu przez zamawiającego lub osoby trzecie nieprawidłowych danych; 

 działaniu wirusa komputerowego. 

3. Maksymalny czas usuwania błędów wynosi: 

 dla awarii – najpóźniej 24 godziny od otrzymania zgłoszenia zamawiającego, czas krótszy 

zadeklarowany przez wykonawcę będzie podlegać ocenie punktowej,  

 dla usterki – najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych lub w przypadkach szczególnych 

w innym terminie wzajemnie uzgodnionym, 

 dla defektu – najpóźniej w ciągu 60 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia 

zamawiającego. 

Ad d. - Usługa help desk: 

1. Nieograniczone limitem godzin wsparcie techniczne przez telefon, e-mail, w godzinach 

9:00-17:00, w dni robocze. 

2. Zapewniony telefoniczny i elektroniczny dostęp do konsultantów wykonawcy w czasie 

trwania umowy, mający na celu uzyskiwanie informacji o działaniu programów.  

Ad e. - Usługa serwisowa: 

Usługa serwisowa obejmuje: 

a. Prace programistyczne zmieniające działanie programów i poszerzające funkcjonalność 

systemu; 

b. Prace instalacyjne oprogramowania; 

c. Prace związane z podniesieniem wersji nie objętych stałym miesięcznym 

 wynagrodzeniem; 

d. Prace wdrożeniowe i szkolenia; 

e. Prace konfiguracyjne; 

f. Prace analityczne i konsultacje; 

g. Prace związane z nadzorem nad eksploatacją programów; 

h. Usuwanie awarii spowodowanej przyczynami innymi niż błędy w kodzie programu. 

Zamawiający w celu wyznaczenia ceny oferty przewiduje wykorzystanie potencjalnie 

800 godzin usługi serwisowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 

wszystkich ww. godzin usługi serwisowej. 
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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.ZZP.350.1.2018 

 

 

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 usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię 

Senatu programów w ramach systemu informatycznego Asseco Softlab ERP, zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

oferuję/my za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia: 

1) za cenę netto:........................................................................................................................................ zł* 

(słownie: ............................................................................................................................................... zł*), 

w tym: 

- miesięczne wynagrodzenie netto za: usługi subskrypcji 

nowych wersji i uaktualnień programów, usługi wymiany 

wersji, usługi usuwania awarii programu, usterek 

i defektów, w tym w ramach udzielonej gwarancji, help desk 

– telefoniczny i elektroniczny dostęp do konsultantów 

Wykonawcy, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia 

pkt 1.2.d 

 

 

………………………………. zł* 

- wynagrodzenie netto za usługi serwisowe, o których mowa 

w opisie przedmiotu zamówienia, pkt 1.2.e , stanowiące iloczyn 

stawki za godzinę x szacunkowa liczba godzin 

(wynagrodzenie za usługi serwisowe nie może być mniejsze 

niż 33% ceny za wykonanie całego przedmiotu zamówienia). 

 

 

1 godz. usługi serwisowej netto  

 

…………………………… zł* 

x  800 godzin   =   

 

…………………………………. zł* 

 

Cena brutto całego przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia: 

.................................................................................................................................................................. zł* 

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

w tym doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2) deklaruję/emy maksymalny czas usuwania błędów dla awarii wynoszący …………….. godzin. 
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Jednocześnie oświadczam/y, że: 

1) w podanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu 

zamówienia, w tym między innymi koszty licencji na wykonane oprogramowanie;  

2) zapoznałem/liśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym, 

w szczególności ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, który akceptuję, 

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

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i w terminie wskazanym 

przez zamawiającego; 

3) uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

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

z upływem terminu składania ofert;  

4) zamierzam/y 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) 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

5) zobowiązuję/my się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdę/ziemy  

podczas procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia. Jednocześnie zobowiązuję/my 

się, ile będzie taka potrzeba, do zawarcia na piśmie odpowiednich umów o poufności z własnymi 

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

6) niniejsza oferta na stronach nr od ............... do ……........ zawiera informacje 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.);  

7) 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:  .………...........................……….............................................................................. 

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

8) jestem/śmy: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. ................................................................................................................................................................. 

12. ................................................................................................................................................................. 

13. ................................................................................................................................................................. 

14. ................................................................................................................................................................. 

15. ................................................................................................................................................................. 

16. ................................................................................................................................................................. 

17. ................................................................................................................................................................. 

18. ................................................................................................................................................................. 

 

 

 

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

 

 

 

 
Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

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

 

 

 

 

 

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

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

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 

* Ceny podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

** Zaznaczyć zgodnie ze stanem faktycznym. 

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

oferty. 

**** Należy wpisać. 
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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.ZZP.350.1.2018 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na potrzeby prowadzonego, w 

trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie 

usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię Senatu programów w ramach systemu informatycznego 

Asseco Softlab ERP:  

 

I. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w ww. postępowaniu prowadzonym, w trybie przetargu 

nieograniczonego, o udzielenie zamówienia publicznego, na świadczenie usług utrzymania 

posiadanego przez Kancelarię Senatu programów w ramach systemu informatycznego Asseco Softlab 

ERP, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. 

 

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

       ……………………………………………...………… 

Podpis /podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  

 

 

II. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w ww. postępowaniu określonych 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, polegam na zasobach niżej 

wymienionego/ych podmiotu/ów:   

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

1.   
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2.   

3.   

…   

 

 

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

 

       …………………………………………..………… 

Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych 
do reprezentowania  wykonawcy lub pełnomocnika 

 

* Uwaga:  

1. Do wypełnienia, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innego/innych podmiotu/ów. Jeżeli nie, należy skreślić 

albo zaznaczyć w inny sposób, np. wpisać „nie dotyczy”.  

2. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów wykonawca złoży wraz z ofertą, w szczególności 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

  

 

 

III. Oświadczam, że:  

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

2. 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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy podjąłem następujące działania*:  

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

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

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

 

 

 

       ……………………………………..………………… 
Podpis /podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  
* Uwaga: do wypełnienia i uzasadnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie, należy skreślić całość.  

 

 

 

 

IV. 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.   
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4.   

…   

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z ww. postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

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

 

       …………………………….…….…………………… 

Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

podmiotu lub pełnomocnika  

 

* Uwaga: do wypełnienia i uzasadnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie, należy skreślić lub zaznaczyć w inny sposób, 

np. wpisać „nie dotyczy”.  

 
 

 

 

V. 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 ustawy Pzp, z ww. postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

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

 

       ……………………………………..………………… 

Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  

 
 

 
 

VI. 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.  

 

 

 

       ……………………………………………….……… 

Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  
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Załącznik nr 4  do SIWZ 

…………………………………………  
pieczęć wykonawcy       

 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.ZZP.350.1.2018 

 

WYKAZ USŁUG  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, na 

świadczenie usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię Senatu programów w ramach systemu 

informatycznego Asseco Softlab ERP oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonałem/wykonuję ……………… (nie mniej niż 2) usługi o analogicznym charakterze i zakresie do 

przedmiotu zamówienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 złotych: 

 

 

Lp. 

 

Zamawiający 

(nazwa i adres) 

 

 

Opis 

wykonanych/wykonywanych 

usług, zgodnie z warunkiem  

w ppkt 7.1.2.1. SIWZ 

 

Wartość 

umowy brutto 

 

Data realizacji 

(od …. do ……) 

1.  
 

 

 

 

   

2.  
 

 

 

 

   

3.  
 

 

 

 

 
 

 

  

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

ww. usługi zostały wykonane/są wykonywane  należycie. 
 

Miejscowość ..................................., dnia ................. ………. r. 

 

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

reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
……………………………. 

Pieczęć wykonawcy  

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego, 

w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię 

Senatu programów w ramach systemu informatycznego Asseco Softlab ERP, oświadczam, że 

w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć co najmniej ………(nie  mniej niż 3) osoby, stanowiące 

Zespół Wykonawczy, w tym: co najmniej dwie osoby pracujące stale nad realizacją umowy oraz co 

najmniej jedna osoba pełniąca funkcję kierującego zespołem, posiadające doświadczenie w postaci co 

najmniej 6-miesięcznego stażu pracy przy utrzymaniu programów w ramach systemu informatycznego 

Asseco Softlab ERP, w tym co najmniej jedna osoba z co najmniej 6-miesięcznym stażem przy 

serwisowaniu systemu informatycznego Asseco Softlab ERP. 
 

Lp. 

 

Imię 

i nazwisko 

 

Zamawiający 

 

 

Doświadczenie – staż 

pracy (okres zatrudnienia, 

wykształcenie) 

 

Zakres wykonywanych 

czynności 

  

 

 

   

  

 

 

   

   

 

  

   

 

  

Należy podać informację o podstawie dysponowania wymienionymi osobami, tj. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.   

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował osobami  niezbędnymi do realizacji zamówienia,             

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających wykonawcy do dyspozycji ww. 

osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

** W załączeniu zobowiązanie podmiotu  
………………………………………………………………………………………………………………..………… 
wymienić podmiot 

który udostępni do realizacji zamówienia osoby wskazane w poz.
1)

 ………………………… ww. tabeli
2)

 
1) Należy wpisać nr pozycji z tabeli. 2) Jeżeli nie dotyczy – należy skreślić, wpisać nie dotyczy, albo zaznaczyć w inny sposób. 

 

 

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

Miejscowość, data       

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

reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
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Wzór       

Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA ...................................... 

zawarta w dniu ........... ……… 2018 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), na 

świadczenie usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię Senatu programów w ramach systemu 

informatycznego Asseco Softlab ERP, pomiędzy: 

1) Kancelarią Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6, NIP: 526-220-77-33, REGON: 001393800, 

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

…………………………… – ………………. Biura Administracyjnego, 

a  

2) : …………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………….  

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do ……………………………………………………., 

NIP: ……………….., REGON: ………….., zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

………………………………….. - ………………………., 

o następującej treści: 

 

§ 1. 
Przedmiot umowy obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących 

usług utrzymania posiadanych programów w ramach systemów informatycznych Asseco Softlab ERP 

i Asseco-Softlab HR: 

a. Usługi subskrypcji nowych wersji i uaktualnień programów; 
b. Usługi wymiany wersji; 
c. Usługi usuwania awarii programów, usterek i defektów, w tym w ramach udzielonej 

gwarancji; 

d. Help Desk – telefonicznego i elektronicznego dostępu do konsultantów Wykonawcy; 
e. Usługi serwisowej świadczonej przez wyznaczonych konsultantów Wykonawcy wraz ze 

szkoleniami pracowników, 
w zakresie i w formie określonej w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z ……….. 2018 r., 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, zwanej dalej „SIWZ” i w ofercie Wykonawcy z 2018 r., 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2. 
1. Zamawiający jest uprawniony w czasie trwania Umowy do otrzymywania nowych wersji i uaktualnień 

programów dopuszczonych do dystrybucji przez producenta oprogramowania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o nowych wersjach i uaktualnieniach 

programów natychmiast po dopuszczeniu ich do dystrybucji oraz opiniować zasadność ich instalacji 

u Zamawiającego.  

3. Zamawiający podejmuje decyzję o instalacji nowych wersji i uaktualnień zastępujących aktualnie 

użytkowane programy z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności użytkowej.  
4. Zainstalowane uaktualnienia i nowe wersje podlegają wszystkim licencjom udzielonym uprzednio 

przez producenta oprogramowania na podstawie umów licencyjnych i zastępują w nich wersje 

programów poprzednio użytkowanych. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z programów 

Asseco Softlab HR, Asseco Softlab ERP w zakresie: 

 licencji programu Asseco Softlab HR, moduły Kadry, Płace, 

 licencji programu Asseco Softlab HR Portal Pracowniczy, 

 licencji programu Asseco Softlab HR Portal Przełożonego, 

 licencji programu Asseco Softlab E-deklaracje dla modułu HR, 

 licencji programu Asseco Softlab ERP – FK (w tym JPK), ST, MG (Logistyka i Sprzedaż), 

 licencji programu Asseco Softlab ERP – FK – dostosowany do biur senatorskich. 

5. Wykonawca będzie instalował na bieżąco uaktualnienia programu Asseco Softlab ERP uzgodnione z 

Zamawiającym z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności użytkowej. 



 21 

6. Wykonawca zainstaluje raz w ciągu trwania umowy podniesienie wersji Asseco Softlab ERP – moduły 

Finanse i Księgowość, JPK, Środki Trwałe, Logistyka i Sprzedaż w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zainstaluje nowe wersje Asseco Softlab 

ERP – moduł HR nie częściej niż dwa razy w ciągu trwania umowy. Potrzeba instalacji nowej wersji 

Asseco Softlab ERP – moduł HR zostanie za każdym razem uzgodniona z Zamawiającym. 

7. Zamawiający ma prawo do bezpłatnego otrzymywania kolejnych uaktualnień Systemu wynikających 

z uwzględnienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa – w takim przypadku 

poprawki powinny być uzgodnione i wykonane do czasu wejścia w życie danego aktu prawnego. 

8. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na 

system, polegającej na usuwaniu błędów w kodzie programu, które powodują jego działanie 

niezgodne z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją. Gwarancji nie podlegają błędy powstałe 

w wyniku modyfikacji programu przez osoby inne niż Wykonawca. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca będzie instalował na bieżąco uzgodnione z Zamawiającym uaktualnienia programów. 

2. Zamawiający zapewni infrastrukturę sprzętową i systemową, konieczną do realizacji wymiany 

wersji. W szczególności dotyczy to sprzętu, systemu operacyjnego i serwera baz danych SQL. 

3. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania każdej nowej wersji oraz wykaz różnic w stosunku do 

poprzedniej.  

 

§ 4. 

1. W razie stwierdzenia błędów w działaniu programu, niezależnie od przyczyn, o których mowa 

w ust. 3, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zaistniałym błędzie.  

2. Wykonawca utrzymywać będzie gotowość do przyjmowania zgłoszeń błędów w dni powszednie (od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 9:00–

17:00 (dni robocze).  
3. Zamawiający przyjmuje następujące definicje błędów, które mogą wystąpić w trakcie trwania 

niniejszej umowy: 

1) awaria - błąd całkowicie uniemożliwiający eksploatację systemu, powodujący utratę 

danych lub ich uszkodzenie, i nie pozwalający na znalezienie takiego sposobu 

użytkowania systemu, aby obejść przyczyny błędu, jak również błędne działanie 

kluczowych zestawień (obroty i salda, dzienniki); 

2) usterka - błąd całkowicie uniemożliwiający eksploatację systemu, powodujący utratę 

danych lub ich uszkodzenie, pozwalający na znalezienie takiego sposobu użytkowania 

systemu, aby obejść przyczyny błędu; 

3) defekt - wszystkie błędy nie zakwalifikowane jako awaria i usterka. 

4. Przyczynami awarii, innymi niż błędy w kodzie programu podlegające gwarancji, mogą być 

w szczególności:    

a. Błędne działanie oprogramowania niebędącego przedmiotem umowy licencyjnej; 

b. Błędne działanie sprzętu komputerowego; 

c. Ingerencja Zamawiającego lub osób trzecich w program, dane lub infrastrukturę informatyczną; 

d. Modyfikacje dokonane w programie przez osoby inne niż Wykonawca; 

e. Wprowadzenie przez Zamawiającego lub osoby trzecie nieprawidłowych danych; 

f. Działanie wirusa komputerowego. 

5. Maksymalny czas usuwania błędów wynosi: 

1) dla awarii – najpóźniej ………..* godziny od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego,  

2) dla usterki – najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych lub w przypadkach szczególnych w innym 

terminie wzajemnie uzgodnionym, 

3) dla defektu – najpóźniej w ciągu 60 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. Usługa serwisowa obejmuje: 
1) prace programistyczne zmieniające działanie programów poszerzające funkcjonalność systemu;  

2) prace instalacyjne oprogramowania; 

3) prace związane z podniesieniem wersji nie objętych stałym miesięcznym wynagrodzeniem;  

4) prace wdrożeniowe i szkolenia; 

5) prace konfiguracyjne; 

6) prace analityczne i konsultacje; 
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7) prace związane z nadzorem nad eksploatacją programów; 

8) usuwanie awarii spowodowanej przyczynami innymi niż błędy w kodzie programu. 

2. Zamawiający będzie składał Wykonawcy zamówienia na usługę serwisową realizowane przez 

Wykonawcę po uzgodnieniu zakresu prac, terminu realizacji i wynagrodzenia ustalanego w oparciu 

o wycenę na podstawie stawki godzinowej. 

3. Składanie zleceń na usługę serwisową oraz akceptacja wycen odbywać się będzie za pomocą poczty 

elektronicznej, z potwierdzeniem otrzymania e-maila. 

4. Strony ustalają, iż odbiór każdorazowego przedmiotu zlecenia realizacji usługi serwisowej odbywać 

się będzie po zakończeniu całości prac objętych danym zleceniem.  
5. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego wykonanej pracy i sporządzenia protokołu 

rozbieżności Strony ustalą kolejny termin odbioru. 

6. Modyfikacje programów wykonane w ramach zlecenia na realizację usługi serwisowej podlegają 

odpowiednim umowom licencyjnym jako element programu i warunkom niniejszej umowy. 
 

§ 6. 
1. Zamawiający w czasie trwania Umowy musi mieć zapewniony telefoniczny i elektroniczny dostęp 

do Zespołu Wykonawczego, wskazanego w formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 

w celu uzyskiwania informacji o działaniu programów.  

2. Usługa świadczona jest w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.  

 

§ 7. 
1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą, w ramach realizacji niniejszej Umowy, osoby: 

a) …………………….. – Biuro Administracyjne - tel.: …………..…………., nr faksu: 

………………………. e-mail: ……………………………. ;  
b) ………………………….. – Biuro Administracyjne – tel.: ………………….., nr faksu: …………          

e-mail: ………………………………, 
natomiast Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym, w ramach realizacji niniejszej 

Umowy, osoby: 

a) ………………………….. - tel.: ………………….., e-mail: …………………. – nadzór nad 

realizacją zamówienia i umowy; 
b) ………………………. - tel.: …………………., e-mail.: ……………………….. – kontakty 

z Zamawiającym. 
2. Zmiany w składzie Zespołu Wykonawczego - ze strony Wykonawcy i zmiany osób wyznaczonych do 

kontaktów z Wykonawcą - po stronie Zamawiającego - nie powodują zmiany umowy. O dokonanych 

zmianach Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej. 
3. Nowe osoby w składzie Zespołu Wykonawczego muszą spełniać warunki wymagane w SIWZ dla tych 

osób. 
 

§ 8. 
1. Łączne maksymalne wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi netto ……………………….. zł, 

brutto: …………………………… zł, w tym podatek od towarów i usług VAT. Przekroczenie ww. 

wynagrodzenia może nastąpić w przypadkach zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

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

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

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

2. Wykonawca może zwrócić się do Kancelarii z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w 

sprawie zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów, z których wynikają 

zmiany, o których mowa w ust. 1 do 30 dnia od daty ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać: 

a) propozycję zmiany wynagrodzenia, 

b) uzasadnienie zmiany w tym, w szczególności: 

 zasady kalkulacji kosztów oraz założenia co do wysokości dotychczasowych i przyszłych 

kosztów wykonania umowy,  

 wskazanie wpływu zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 na wysokość kosztów 

wykonania umowy, 
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 szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wynagrodzenia. 

c) dokumenty niezbędne do oceny przez Kancelarię, czy zmiany, o których mowa w ust. 2 mają 

lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych 

kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 

3. W terminie 1-go miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Kancelaria może zwrócić 

się do Wykonawcy o jego uzupełnienie.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie składało się ze: 

1) stałego miesięcznego wynagrodzenia netto w wysokości: …………………….. zł (słownie: 

………………………….), za usługi wymienione w § 1 ust. 1 pkt. a, b, c i d, płatnego przez 

24 miesiące. 
2) wynagrodzenia za usługi serwisowe wymienione w § 1 ust. 1 pkt e,  rozliczanego w oparciu 

o stawkę godzinową netto ……………… zł/godz., (słownie: ………………… ), wykonywane na 

podstawie zlecenia Zamawiającego.   

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania szacunkowej liczby godzin usług 

serwisowych.  

6. Wartość netto realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty netto określonej w ust. 1 poza 

wyspecyfikowanymi przypadkami. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, 

umowa wygasa, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe w związku                                   

z wygaśnięciem umowy. 

7. Termin płatności faktur Wykonawcy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Łączna suma wszystkich wystawionych faktur nie 

może przekroczyć kwoty brutto, o której mowa w ust. 1. 

8. Wynagrodzenie miesięczne będzie fakturowane w ciągu pierwszych 10 dni kalendarzowych każdego 

miesiąca okresu obowiązywania Umowy. 

9. Wynagrodzenia za wykonane usługi serwisowe będą płatne na podstawie odrębnych faktur 

wystawianych po ich wykonaniu. 

10. Do wynagrodzeń określonych w ust. 4 będzie doliczana stawka podatku od towarów i usług VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, co będzie stanowiło wynagrodzenie brutto. 

11. Za datę zapłaty strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek 

Zamawiającego.  

12. Strony ustalają, że w razie zmiany przepisów ogólnie obowiązujących dotyczących podatku od 

towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie wystawiał faktury uwzględniające obowiązującą stawkę 

podatku od towarów i usług. 

13. Zamawiający nie przewiduje w ramach stałego miesięcznego wynagrodzenia podniesienia wersji 

Softlab ERP modułu Finanse i Księgowość dostosowanego do obsługi biur senatorskich. 
 

§ 9. 

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do zasobów i informacji, a także 

dostarczenia odpowiedniej ilości materiałów, niezbędnych do przeprowadzania czynności związanych 

z realizacją Umowy.  

 

§ 10. 

1. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób 

trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub dysponowania 

przez Zamawiającego programami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich 

oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu 

i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści. 
2. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z działania siły wyższej, wad sprzętu komputerowego, 

wirusa komputerowego, błędnego działania oprogramowania nie będącego przedmiotem umowy 

licencyjnej, działania osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności lub korzystania 

z programów niezgodnie z dokumentacją. 
 

§ 11. 

1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przekazywać lub w inny sposób ujawniać osobom 

trzecim jakichkolwiek informacji poufnych pozyskanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy, za wyjątkiem informacji, które: 
1) są powszechnie dostępne; 
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2) zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszego 

zobowiązania; 

3) muszą być ujawnione przez Wykonawcę na żądanie uprawnionych organów; 

4) muszą być ujawnione przez Wykonawcę w celu postępowania dowodowego w sporze sądowym 

lub arbitrażowym prowadzonym z Zamawiającym. 

2. Informacje poufne obejmują dane osobowe, informacje finansowe, techniczne, technologiczne, 

handlowe i organizacyjne i inne, których ujawnienie może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie 

Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zachowanie 

przez personel każdej Strony tajemnicy informacji poufnych wymienionych w treści niniejszej 

umowy. 

4. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności fakt ujawnienia osobom trzecim 

informacji o zawarciu niniejszej Umowy lub informacji o dokonanym wdrożeniu, z zastrzeżeniem, iż 

nie mogą one zawierać informacji poufnych, o których mowa w ust. 2, jak również przekazanie 

informacji poufnych współpracownikom Wykonawcy realizującym niniejszą Umowę.  
 

§ 12. 

1. Umowa zostaje zawarta na 24 miesiące i obowiązuje od ….  2018 r. do ….  

2020 r. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) nie złoży w terminie oświadczeń członków Zespołu Wykonawczego, określonych w § 14 ust. 3 

umowy;  

2) nie wyda nowych wersji programów, stosownie do zmian aktów normatywnych istotnych dla 

zamawiającego;  

3) nie usunie błędów, o których mowa w § 4 ust. 3, w terminach określonych w § 4 ust. 5.  

3. Niniejsza Umowa wygasa z chwilą naruszenia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

Wykonawcy do programu i wygaśnięcia umowy licencyjnej. 

4. Realizacja Umowy, w kolejnych latach trwania umowy, będzie uzależniona od posiadania przez 

Zamawiającego środków na jej sfinansowanie. W przypadku braku środków finansowych na 

realizację umowy w kolejnych latach, umowa zostanie rozwiązana w drodze jednostronnego 

oświadczenia Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku 

rozwiązania umowy z przyczyn określony w ust. 4  

 

§ 13. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienia w usuwaniu błędów: 

1) w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdą godzinę 

opóźnienia w przypadku, o którym mowa § 4 ust. 5 pkt 1, 

2) 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,            

w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 i 3. 

Łączna wysokość kwoty kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości, o której mowa w § 8 

ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

szkoda wyrządzona została na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a wartość 

szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeżeli szkoda powstanie z innego 

tytułu.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z każdej należnej do 

zapłaty Wykonawcy faktury VAT, co zostanie potwierdzone notą księgową. 

 

§ 14. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym 

zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów 

telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych, wskazanych w niniejszej umowie, 

zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę i nie stanowi to zmiany umowy.  

3. Przed przystąpieniem do wykonywania umowy Zamawiający na podstawie art. 37 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), upoważni osoby, z 
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Zespołu Wykonawczego Wykonawcy, do przetwarzania danych osobowych, a Wykonawca przekaże 

ich oświadczenia o poufności zawierające zobowiązanie, m.in. do zachowania w tajemnicy danych 

osobowych, do których będą mieć dostęp u Zamawiającego oraz sposobów ich zabezpieczenia w 

okresie realizacji niniejszej umowy, jak i po jej upływie, a także do przestrzegania zasad i procedur 

obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych u Zamawiającego. Do wydania 

upoważnienia i oświadczenia o poufności, będą miały zastosowanie przepisy wewnętrzne 

Zamawiającego w sprawie ochrony danych osobowych.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian osób w składzie Zespołu Wykonawczego 

Wykonawcy.  

 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16. 

Wszelkie kwestie sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku niedojścia do porozumienia, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie 

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 17. 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z ………….. 2018 r. 

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z …………………………….………….. 2018 r. 

 

§ 18. 

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

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA    

 

 

 

 

 

 

 

*Do uzupełnienia w przypadku zadeklarowania w ofercie skrócenia czasu awarii albo do wykreślenia . 

 


