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Numer sprawy: BPKO.SZP.350.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamierza udzielić zamówienia 

publicznego - o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ww. ustawy - w trybie 

przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

 

 

 

wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny dywanowej na sali posiedzeń 

Senatu. 

 

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7, 45432111-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 29 maja 2020 r.  
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny 

dywanowej na sali posiedzeń Senatu, w budynku „A” Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, w 

Warszawie.  

1.2. Szczegóły dotyczące ww. przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący 

załącznik nr 1 do SIWZ z załącznikiem – przedmiarem robót. 

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

w art. 151a ustawy. 

1.4. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa są zawarte we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 

1.5. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów innych niż wskazane w SIWZ, na 

wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały spełniają wymagania zamawiającego.  

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: po zakończeniu ostatniego posiedzenia Senatu przed przerwą 

wakacyjną Senatu. Realizacja robót poprzedzona zostanie podpisaniem protokołu wprowadzenia 

wykonawcy na budowę, które nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia przerwy wakacyjnej 

Senatu. Realizacja robót – w ciągu 3 tygodni od wprowadzenia wykonawcy na budowę. 

 

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 warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 

tj.: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

7.1.2.1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 3 roboty budowlane, każda 

o wartości brutto co najmniej 160 000,00 zł, polegające na wymianie wykładzin dywanowych wraz 
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z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do tej wymiany, w tym dwie roboty wykonane w obiektach 

wpisanych do ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków.  

7.1.2.2. Dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję 

kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie specjalności konstrukcyjno-

budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186, z późn. zm.) oraz posiadającą doświadczenie, o którym mowa w art. 37c ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282);  
7.1.3. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

tj. zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ubezpieczył 

odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 160 000,00 zł. 
7.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału 

w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden wykonawca. 

7.3. Wykonawca 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 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 lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 roboty budowlane, 

do realizacji których te zdolności są wymagane.  

7.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w ppkt 7.1.2. i w ppkt 7.1.3.  

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 wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 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.  

 

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 
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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 oraz 

brak podstaw wykluczenia 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 doświadczenia, zrealizuje roboty, których wykazane zdolności dotyczą. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

8.7. 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:  

8.7.1. Wykazu co najmniej 3 wykonanych robót budowlanych, o których mowa w ppkt 7.1.2.1., w 

którym wykonawca poda: ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz 

których te roboty zostały wykonane - sporządzonego według wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. 

Do ww. wykazu wykonawca dołączy dowody określające, czy wykonane roboty zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacje o tym, czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,  

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

8.7.2. Oświadczenia, że wskazana osoba, która będzie pełnić funkcję, o której mowa w ppkt 

7.1.2.2., posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie, wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania wskazaną osobą. Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 5 do SIWZ. 

8.7.3. np. polisy potwierdzającej, że wykonawca ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż 160 000,00 zł. 

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


 5 

8.8. 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 w formie pisemnej.  

9.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2188, z późn. zm.) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres 

poczty elektronicznej zamawiającego: bpko@senat.gov.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji. W przypadku niepotwierdzenia przez 

wykonawcę faktu otrzymania wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, zamawiający przyjmuje, 

że pismo przekazane pod podany przez wykonawcę adres  e-mail zostało mu doręczone w terminie, 

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 
9.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazywane przez wykonawcę w formie 

pisemnej, należy kierować na adres: Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, 

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

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

i inne dokumenty, zgodnie z wymogami ustawy.  

9.5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

9.5.1. w sprawach przedmiotu zamówienia (w sprawach merytorycznych) – Krzysztof Madej – Biuro 

Administracyjne, tel.: 22 694 95 79, faks: 22 694 92 13;  

9.5.2. 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 

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.  

 

 

 

 

http://www.senat.gov.pl/
http://www.senat.gov.pl/
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XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 
Zamawiający nie przewiduje 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 z załącznikiem Parametry techniczne wykładziny 

dywanowej - załącznik nr 2 do SIWZ. 

13.2.2. Próbkę wykładziny (jedna płytka 50 x 50 cm). 

13.2.3. Specyfikację techniczną wykładziny lub inny dokument określający jej parametry 

techniczne. 

13.2.4. Deklarację zgodności CE. 

13.2.5. Atesty: w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i higieniczny. 

13.2.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.  

13.2.7. 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.  

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

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli 

dotyczy. 

13.2.9. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolności technicznej lub zawodowej lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej 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.  

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

poz. 1126, z późn. zm.).  

 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 

lub podpisami osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę lub osoby uprawnioną/e 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 była połączona z załącznikami w sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację (np. zszyta, spięta 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 wykonanie robót budowlanych polegających 

na wymianie wykładziny dywanowej na sali posiedzeń Senatu. BPKO.SZP.350.7.2020. 

Nie otwierać do 16 czerwca 2020 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. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca w punkcie podawczym Kancelarii 

Senatu, mieszczącym się w budynku „N” Kancelarii Sejmu, przy al. Na Skarpie 16, w Warszawie, 

od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00- 

-16:00, tel.: 22 694 95 77 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany 

w pkt 14.1. Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2020 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 16 czerwca 2020 r., o godz. 12:30, Kancelaria Senatu, ul. Frascati 2, 

Warszawa, 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. 

14.11. Zamawiający informuje, że tereny i obiekty zamawiającego podlegają ochronie Straży 

Marszałkowskiej na zasadach i w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 729, z późn. zm.). 

14.12. Na stronie https://senat.gov.pl/kancelaria/ochrona-danych-osobowych/ znajduje się aktualna treść 

klauzuli informacyjnej dla osób odwiedzających Parlament. 

 

http://www.senat.gov.pl/
https://senat.gov.pl/kancelaria/ochrona-danych-osobowych/
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XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

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

wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, z załącznikiem nr 1 – opis 

przedmiotu zamówienia z załącznikiem -  przedmiarem robót. 

15.2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie koszty niezbędne do jego wykonania, w szczególności: 

koszty wszystkich robót wynikających z przedmiaru robót, jak również robót w nich nie ujętych, 

bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, takie jak np. wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, oraz ryzyko wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także koszty materiałów niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty demontażu, transportu, 

opakowania, rozładunku, jak również wynagrodzenie należne podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, w przypadku ich udziału w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jak również 

koszty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.  

15.3. Wyliczona cena - oprócz kosztów określonych w pkt 15.2. - obejmuje także:  

1) codzienne porządkowanie terenu na zakończenie dnia roboczego, 

2) konieczność wykonywania robót w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od 

pracy. 

15.4. Ceny winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

15.5. Podane ceny muszą uwzględniać cały przedmiot zamówienia.  

15.6. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. 

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

wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po 

sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót.  

15.7. 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: 

16.1.1. „Cena ryczałtowa brutto” - 60%.  

W kryterium „cena ryczałtowa brutto” – C - zostanie zastosowany wzór: 

C = (Cnaj. : Cb) x 60 [pkt] 

gdzie:  

C – liczba punktów, jaką może uzyskać oferta, w kryterium „Cena ryczałtowa brutto”; 

Cnaj. - najniższa cena ryczałtowa brutto oferowana w ocenianych ofertach; 

Cb- cena ryczałtowa brutto ocenianej oferty. 

16.1.2. „Gwarancja” 40% - G. 

W kryterium „Gwarancja” punkty będą przyznawane za udzielenie gwarancji na 36 miesięcy od 

dnia podpisania protokołu odbioru robót – 40 pkt. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru 

robót. W przypadku nieudzielenia gwarancji na okres dłuższy niż wymagane 24 miesiące od dnia 

podpisania protokołu odbioru robót wykonawca nie otrzyma punktów w kryterium „Gwarancja”.  

16.1.3. Ocena końcowa oferty: Suma punktów „Ck” za wszystkie kryteria, tj.: 

Ck = C + G  
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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 ustawy, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 

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

16.4. 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. 

 

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. 

 

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 5% 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 (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.). 

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 6 do SIWZ. 

 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

 
19.1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o ww. wzór umowy.  

19.2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
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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. 

21.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych zawartych w ofertach złożonych w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego jest Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, 

bpko@senat.gov.pl; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii Senatu: iodo@senat.gov.pl, 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94 44; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 

z zawartą umową i postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie robót 

budowlanych polegających na wymianie wykładziny dywanowej na sali posiedzeń Senatu”, 

BPKO.SZP.350.7.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

przepisów ustawy Pzp; 

4) dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;   

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy; 

6) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej 

umowie będą przechowywane przez okres 10 lat od podpisania umowy;   

7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez zamawiającego przysługuje: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

− na podstawie art. 17 RODO w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia 

swoich danych osobowych;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wystąpienie z żądaniem, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

9) wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne jest zobowiązany do wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

 

Dyrektor Biura Prawnego 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 

mailto:bpko@senat.gov.pl
mailto:iodo@senat.gov.pl
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny 

dywanowej na sali posiedzeń Senatu, w budynku „A” Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, 

w Warszawie. Wykładzina z kolekcji Bolero Balsan lub równoważna, fabrycznie nowa. 

2. Parametry techniczne wykładziny: 

- płytka luźno układana o wymiarach 50 x 50 cm, o podłożu bitumicznym, 277 m
2
, 

- surowiec: 100% poliamid, 

- runo: typu welur saksoński frise (cięte, lekko skręcane), 

- włókna: barwione na wskroś, 

- kolor: melanż / jasno szary (kolor nr 935 z kolekcji Bolero Balsan lub równoważny), 

- wysokość całkowita: min. 8,5 mm / maks. 10 mm,       

- wysokość runa: min. 5,4 mm / maks. 7 mm, 

- gęstość runa: min. 189600 p/cm
2 
/ maks. 300000 p/cm

2
, 

- gramatura użytkowa: min. 750 g/m
2
 / maks. 1300 g/m

2
, 

- masa całkowita: min. 4885 g/m
2 
/ maks. 5500 g/m

2
, 

- właściwości elektrostatyczne: mniejsze lub równe 2 KV, 

- akustyczność hałasu uderzeniowego: wyższa lub równa 27 dB, 

- odporność ogniowa: maks. Bfl-s1 / min. Cfl-s1, 

- pochłanianie dźwięku: wyższe lub równe 0,2, 

- światłoczułość: większa lub równa do 5-6/8, 

- zabezpieczenie wierzchu wykładziny – Schotchgard oraz Upec, 

- klasyfikacja użytkowa dla pomieszczeń użyteczności publicznej – min. 33. 

Zaoferowana wykładzina musi posiadać: oznaczenie CE, dokument potwierdzający własności 

w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i braku negatywnego wpływu na zdrowie ludzi 

(ważny atest higieniczny).  

Zamawiający wymaga 24-miesięcznej gwarancji na wykładzinę, liczonej od dnia protokolarnego 

odbioru robót. 

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty próbkę wykładziny (jedna płytka 50 x 50 cm) wraz 

ze specyfikacją techniczną lub innym dokumentem potwierdzającym ww. parametry techniczne 

wykładziny oraz z atestami: w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i ważny atest 

higieniczny. 

 

3. Ogólny opis warunków wykonywania robót w budynkach Kancelarii Senatu:  

Wszystkie roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym i użytkowanym oraz podlegającym 

szczególnym procedurom zapewniającym bezpieczeństwo tego rodzaju obiektów, co wiąże się: 

1) z pobytem na terenie wykonywania robót osób posiadających stosowne uprawnienia do 

kierowania tymi robotami; 

2) z organizacją i prowadzeniem robót w sposób zapewniający bezwzględne bezpieczeństwo 

użytkowników obiektu, przy przestrzeganiu przepisów bhp dotyczących użytkowników 

obiektu; 

3) z prowadzeniem robót w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy; 

4) z bezwzględnym stosowaniem się do wszelkich uwag i zaleceń wydanych przez Straż 

Marszałkowską i Służbę Ochrony Państwa; 

5) ze stosowaniem sprzętu podłączonego do odkurzacza lub innych urządzeń pochłaniających 

kurz w trakcie wykonywania robót brudzących oraz niezależnie od powyższego stosowaniem 

odpowiednich zabezpieczeń elementów i wyposażenia pomieszczeń narażonych na zakurzenie 

lub uszkodzenie w trakcie prowadzonych robót; 

6) z codziennym sprzątaniem terenu przyległego do miejsca prowadzonych robót, 

7) z wykonywaniem robót przez osoby posiadające jednorodne ubrania robocze z widocznym 

oznakowaniem wykonawcy. 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest: 
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1) wykonywać roboty zgodnie z zasadami BHP i z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 

technicznej oraz z obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru robót;  

2) przedstawić do akceptacji wszystkie materiały, jakie będą wbudowywane oraz dostarczyć 

odpowiednie atesty i świadectwa jakości na te materiały. Materiały stosowane przy realizacji 

robót muszą odpowiadać wymogom wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215).  

4. Ogólne warunki odbioru i rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia 

1) odbiór robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez 

wykonawcę ich zakończenia; 

2) roboty będą rozliczane fakturą wystawioną po odbiorze robót. 

5. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie art. 29 

ust. 3a ustawy, tzn. że zamawiający wymaga, aby osoby, które będą wykonywały czynności przy 

realizacji zamówienia wymienione w przedmiarze robót, były zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę.  

6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisany został w sposób określony w art. 29 ust. 3 ustawy, 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w rozumieniu ww. przepisu. Przez rozwiązanie 

równoważne rozumie się rozwiązanie o właściwościach i parametrach nie gorszych lub lepszych od 

wymaganych w SIWZ.  

7. Gwarancja i rękojmia  

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty – minimum 24 miesiące od dnia podpisania 

protokołu odbioru robót. Okres udzielonej gwarancji odpowiada okresowi udzielonej rękojmi. 

Wykonawca może – w celu uzyskania dodatkowych punktów – udzielić gwarancji na wykonane 

roboty na 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót. 
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Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiar robót 

 

 

Zamieszczony na stronie internetowej oddzielnie od specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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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.SZP.350.7.2020  

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja niżej podpisany: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

........................................................................................................................................................................., 

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

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 

wykładziny dywanowej na sali posiedzeń Senatu, oferuję ich wykonanie: 

1) za cenę ryczałtową brutto
1
: .............................................................................................................. zł 

(słownie: ............................................................................................................................................ zł);  

2) udzielam gwarancji na wykonane roboty na ……………………………………. od dnia 

podpisania protokołu odbioru robót. 

W przypadku niewpisania terminu w wykropkowane miejsce, zamawiający uzna, że wykonawca udziela 

gwarancji na wymagane 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru robót i nie przyzna wykonawcy 

punktów w kryterium „Gwarancja”. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

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

tj. w szczególności: koszty wszystkich robót wynikających z przedmiaru robót, jak również robót 

w nich nie ujętych, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, jak np. wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, oraz ryzyko wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także koszty materiałów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty demontażu, transportu, opakowania, rozładunku, jak 

również wynagrodzenie należne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadku ich 

udziału w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, a także: 

a) codzienne porządkowanie terenu na zakończenie dnia roboczego, 

b) konieczność wykonywania robót w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy;  

2) zapoznałem się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami, 

w tym w szczególności, ze wzorem umowy, który akceptuję, a w przypadku wyboru mojej oferty 

zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, w miejscu i w terminie wskazanym przez zamawiającego, jednak nie później niż w 

terminie związania ofertą;  

3) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

4) rozpocznę realizację robót w dniu następnym po podpisaniu protokołu wprowadzenia na budowę; 

5) w przypadku wyboru mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto; 

6) zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdziemy 

podczas procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia. Jednocześnie zobowiązuję się 

do zawarcia na piśmie odpowiednich umów o poufności z własnymi pracownikami i osobami 

trzecimi, które będą brały udział w realizacji zamówienia; 

7) niniejsza oferta na stronach nr (wypełnić, jeśli dotyczy) od .................... do ……........ zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. zm.); 

8) zamierzam zlecić realizację części zamówienia niżej wymienionemu/ym 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.   

…   

9) 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:  .………...........................……….............................................................................. 

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

10) jestem: 

małym przedsiębiorstwem …………………. tak/nie
2
, 

średnim przedsiębiorstwem ………………… tak/nie
2
, 

11) do oferty dołączam następujące załączniki stanowiące jej integralną część: 

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

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

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

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

5. ...................................................................................................................................................................... 
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6. ...................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Ofertę składam na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, 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 

 

 

1 Cena podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
2 Zaznaczyć zgodnie ze stanem faktycznym. 
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Załącznik do formularza oferty 

 

Parametry techniczne wykładziny dywanowej 

 

 
 

Lp. 

 

Wymagane parametry techniczne 

 

 

Oferowane parametry techniczne 

1. Płytka luźno układana o wymiarach 50 x 50 cm, 

o podłożu bitumicznym, fabrycznie nowa 

Spełnia 

1. Surowiec: 100% poliamid Spełnia 

2. Runo: typu welur saksoński frise (cięte, lekko 

skręcane) 

Spełnia 

3. Włókna: barwione na wskroś Spełnia 

4. Kolor: melanż / jasno szary (kolor nr 935 z kolekcji 

Bolero Balsan lub równoważny) 

Spełnia 

5. Wysokość całkowita: min. 8,5 mm / max. 10 mm Spełnia 

6. Wysokość runa: min. 5,4 mm / max. 7 mm Spełnia 

7. Gęstość runa: min.189600 p/cm
2
 / max.300000 p/cm

2
 Spełnia 

8. Gramatura użytkowa: min. 750 g/m
2
 / max. 1300 g/m

2 
Spełnia 

9. Masa całkowita: min. 4885 g/m
2 
/ max. 5500 g/m

2 
Spełnia 

10. Właściwości elektrostatyczne: mniejsze lub równe 

2 KV 

Spełnia 

11. Akustyczność hałasu uderzeniowego: wyższa lub 

równa 27dB 

Spełnia 

12. Odporność ogniowa: min. Clf- s1 / Bfl-s1 Spełnia 

13. Pochłanianie dźwięku: wyższe lub równe 0,2 Spełnia 

14. Światłoczułość: wyższa lub równa 5-6/8 Spełnia 

15. Zabezpieczenie wierzchu wykładziny – Schotchgard 

oraz Upec 

Spełnia 

16. Klasyfikacja użytkowa dla pomieszczeń użyteczności 

publicznej – min. 33 

Spełnia 

 

 

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

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

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
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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.SZP.350.7.2020 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

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

z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na potrzeby prowadzonego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 

polegających na wymianie wykładziny dywanowej na sali posiedzeń Senatu.  

 

I. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w ww. postępowaniu określone w SIWZ oraz w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

wykonawcy lub pełnomocnika  
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II. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w ww. postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach niżej wymienionego/ych podmiotu/ów:   

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

1.   

2.   

3.   

…   

 

 

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

 

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

wykonawcy lub pełnomocnika 

 

* UWAGA!  
1. Do wypełnienia pkt II, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innego/ych 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, 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. 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/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  

 
*Uwaga: do wypełnienia i uzasadnienia pkt 2, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie zaistniał taki przypadek, należy skreślić 

pkt   2 albo zaznaczyć w inny sposób, np. wpisać „nie dotyczy”.  

 

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

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

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

1.   

2.   
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3.   

4.   

…   

 

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

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ……………………………….…………………….………… 
Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  wykonawcy 

lub pełnomocnika  

 

 

*UWAGA!  Do wypełnienia, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innego/ych podmiotu/ów. Jeżeli nie, należy skreślić albo 

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/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  
 

 

*UWAGA!  Do wypełnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek.  Jeżeli nie, należy skreślić albo zaznaczyć w inny sposób, np. wpisać 

„nie dotyczy”. 
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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.SZP.350.7.2020 

 

WYKAZ ROBÓT 

 

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

wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny dywanowej na sali posiedzeń 

Senatu, wykonałem niżej wymienione roboty budowlane, o których mowa w ppkt 7.1.2.1.: 

 

Lp. 

 

Podmioty, na rzecz których 

wykonano roboty 

(nazwa i adres) 

 

 

Miejsce wykonania robót*, 

rodzaj wykonanych robót 

 

 

 

Wartość (robót) 

zamówienia brutto 

 

Daty wykonania 

zamówienia 

(od dnia/rok-do 

dnia/rok) 

1. 2. 3. 4. 5. 

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

  

 

   

Razem:  

*W kolumnie nr 3 należy podać, również  czy obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków, czy do rejestru zabytków. 

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujące, 

czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

 

 
..................................., dnia ................. 2020 r.  

Miejscowość 

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

Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

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

pieczęć wykonawcy 

 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.SZP.350.7.2020 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że niżej wymieniona osoba, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia posiada 

uprawnienia i doświadczenie wymagane przez zamawiającego w ppkt 7.1.2.2. 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Uprawnienia budowlane 

 

 

 

Podstawa do dysponowania 

osobą* 

 kierownik budowy posiadający 

uprawnienia w zakresie  

specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, określone przepisami 

ustawy – Prawo budowlane oraz 

posiadający doświadczenie, o którym 

mowa w art. 37c ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

 

 

 

*Należy podać informację o podstawie do dysponowania wskazaną osobą, tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.  

W załączeniu zobowiązanie podmiotu 

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

wymienić podmiot 

który udostępni do realizacji zamówienia ww. osobę. 

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 ............ ......................... 2020 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny 

dywanowej na sali posiedzeń Senatu, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”, pomiędzy: 

1) Kancelarią Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, NIP: 526-220-77-33, REGON: 

001393800, reprezentowaną przez:  

.............................................................. - …………………………………….................................., 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

2) Wykonawcą: .......................................................................... z siedzibą .........................................., 

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

pod numerem: ..............................., NIP: ……………….., REGON: ……………………………….., 

reprezentowanym przez: 

............................................................................................., 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na wymianie wykładziny 

dywanowej na sali posiedzeń Senatu, w budynku „A” Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, 

w Warszawie, zwane dalej „robotami”. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia z ............................ 2020 r., stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

zwana dalej „SIWZ”, i oferta Wykonawcy z załącznikami, z ........................................ 2020 r., zwana 

dalej „ofertą”, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.  

2. Wykonawca zamontuje wykładzinę dywanową zgodną z zadeklarowaną w ofercie. 

3. Na zamontowaną wykładzinę dywanową Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnie z zadeklarowanym 

przez Wykonawcę okresem gwarancji na wykonane roboty w formularzu oferty oraz z 

uwzględnieniem minimalnego 24-miesięcznego okresu gwarancji wymaganego przez Zamawiającego 

w SIWZ.  

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, musi być zorganizowane w sposób nie zakłócający pracy 

pozostałych użytkowników budynku. 

5. Ze względu na specyfikę pracy Senatu należy przewidzieć konieczność wykonywania robót 

w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem koniecznym do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, a nadto dysponuje zapleczem technicznym, organizacyjnym 

i finansowym koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia 

wymienione w przedmiarze robót, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

8. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy wykwalifikowane osoby, 

posiadające wymagane uprawnienia.  

 

§ 2. 

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia następnego po jej podpisaniu, tj. od …………….. 2020 r. do 

…………………………… 2020 r. 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót: po zakończeniu ostatniego posiedzenia Senatu przed przerwą 

wakacyjną Senatu.  

3. Rozpoczęcie wykonania robót będących przedmiotem umowy, o których mowa w § 1, nastąpi w dniu 

następnym po podpisaniu z Wykonawcą protokołu wprowadzenia na budowę, który zostanie 

sporządzony w terminie dwóch dni roboczych od dnia rozpoczęcia przerwy wakacyjnej Senatu. 

Termin wprowadzenia na budowę zostanie potwierdzony protokołem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót własnym sprzętem, z użyciem materiałów 

o odpowiedniej jakości, określonej przepisami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 

odpowiednie atesty i świadectwa jakości na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.  

5. Materiały stosowane przy realizacji robót muszą odpowiadać wymogom wyrobów budowlanych, 

określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 215). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru, 

zobowiązany jest, na jego żądanie i na własny koszt, odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego.  

7. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy wywóz wszelkich rodzajów odpadów i gruzu. 

 

§ 3. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową z załącznikami, wiedzą techniczną, 

obowiązującymi przepisami, normami oraz wskazaniami Zamawiającego w ramach nadzoru 

inwestorskiego;  

2) nadzorowanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia 

i kwalifikacje;  

3) przerwanie robót na polecenie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na czas określony 

przez Zamawiającego;  

4) przygotowanie wykonanych robót do odbioru wraz z wymaganymi dokumentami do ich odbioru;  
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5) przestrzeganie przepisów i zasad bhp, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ochrony 

mienia; 

6) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku w miejscu wykonywania robót, zabezpieczenie terenu 

budowy (codziennie sprzątać teren przyległy do miejsca prowadzonych robót);  

7) doprowadzenie do należytego stanu miejsca po zakończeniu wykonywania robót; 

8) przy robotach brudzących stosować sprzęt podłączony do odkurzacza lub innych urządzeń 

pochłaniających kurz oraz niezależnie od powyższego stosować odpowiednie zabezpieczenia 

elementów i wyposażenia budynków narażonych na zakurzenie lub uszkodzenie w trakcie 

prowadzonych robót; 

9) wyposażenie pracowników w jednolite ubrania robocze z widocznym oznaczeniem Wykonawcy.  

2. Wykonawca od dnia podpisania protokołu wprowadzenia na budowę, do czasu protokolarnego odbioru 

robót, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących 

działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia, zabezpieczenia BHP i p.poż we własnym zakresie 

oraz utrzymywania porządku na budowie, w trakcie robót i po ich zakończeniu.  

5. Wykonawca, po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem świadczenia robót, na żądanie 

Zamawiającego przedstawi listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wykonawca, 

będzie zobowiązany przez okres trwania umowy stosować się do ww. zobowiązania zatrudnienia 

osób, o których mowa w § 1 ust. 7, na podstawie umowy o pracę. W celu weryfikacji ww. 

zobowiązania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia w terminie 2 dni roboczych:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

3) innych dokumentów  

- zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Uchylanie się Wykonawcy od 

złożenia dokumentów o których mowa wyżej, będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, 

co skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. i. 

 

§ 4. 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy; 

2) dokonywanie uzgodnień z Wykonawcą koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji 

przedmiotu umowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
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§ 5. 

1. Strony ustalają z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie z 

......…………….............................………………. 2020 r., brutto: ......................................................... 

zł, (słownie .......................................................................), w tym podatek VAT w wysokości: 

…………………………………………………………………. zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

a także w szczególności: koszty wszystkich robót wynikających z przedmiaru robót, jak również robót 

w nich nie ujętych, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, jak np. wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także koszty materiałów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, jak również wynagrodzenie należne podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, w przypadku ich udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

3. Wyliczona cena - oprócz kosztów określonych w ust. 2 - obejmuje także:  

1) codzienne porządkowanie terenu na zakończenie dnia roboczego, 

2) konieczność wykonywania robót w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.  

5. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, określona w ust. 1, jest kwotą nieprzekraczalną.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie po protokolarnym odbiorze robót, o których 

mowa w § 1 ust. 1. 

 

§ 6. 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury, po protokolarnym odbiorze, o którym mowa w § 5 ust. 6: 

1) w przypadku realizacji umowy przez Wykonawcę, bez udziału podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, zapłata nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze;  

2) w przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

zapłata nastąpi za wykonanie umowy w części wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę, 

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, natomiast za wykonanie umowy w 

części wykonanej przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w terminie 30 dni 

kalendarzowych, od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6-8. 

Faktury Zamawiającego mogą być przekazywane na adres: Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 

Warszawa lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania prowadzonej przez brokera 

PEFexpert, adres PEF: NIP 5262207733. 

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

bankowy Zamawiającego.  
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia za każdy 

dzień zwłoki. 

4. Zamawiający informuje, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia należnego im na podstawie 

zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawę i usługi. W tym przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę podwykonawcom 

(dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania podwykonawcy lub ww. dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy 

w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów 

o podwykonawstwo. W przypadku udokumentowania przez Wykonawcę zapłaty należnego 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia dokumentacji potwierdzającej zapłatę 

bez zachowania 30-dniowego terminu wymienionego w ust. 1. 

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca, udokumentuje jego zasadność 

dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie zgłosi uwag.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąca te kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Kwota należna podwykonawcy zostanie wypłacona przez Zamawiającego w złotych polskich. 

9. Zasady dotyczące podwykonawcy mają odpowiednio zastosowanie do dalszych podwykonawców. 

 

§ 7. 

1. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w 

umowach z podwykonawcami zasad określonych w § 6 i w tym paragrafie oraz do zobowiązania 

podwykonawców do odpowiedniego ich uwzględnienia w zawieranych umowach o dalsze 

podwykonawstwo.  

2. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, że: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli: 

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane lub 
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b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy 

przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

4. Każdorazowo, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, oraz przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o 

podwykonawstwo.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, nie później niż 14 dni kalendarzowych 

przed jej zawarciem. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia mu projektu umowy              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uznaje 

się, że zaakceptował przedstawiony mu projekt umowy. 

7. Po zaakceptowaniu projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu na 

zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, nie zgłosi 

na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach 

określonych w umowie o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy ze względu na status prawny podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

11. Zasady dotyczące podwykonawcy mają zastosowanie odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na zdolnościach 

zawodowych innego podmiotu, jeśli podmiot ten zrealizuje roboty budowlane do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  
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2. Wykonawca może zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunku zdolności zawodowej. Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w 

trakcie ich realizacji, Wykonawca - nie później niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym 

dokonaniem zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - przedłoży Zamawiającemu oświadczenie 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

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

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 2-4 i dokonania 

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bez zachowania procedury określonej w § 7, Zamawiający 

może rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

7. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie ust. 6 Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w zakresie realizacji obowiązków ze strony 

Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: 

................................................................................................................................................……,  

oraz wyznacza: .............................................................................................................................. - 

Biuro Administracyjne, Dział Gospodarczy, do kontaktów z Wykonawcą, tel.: (22) 

................................................................., fax.: ...................................................................................... 

2. Wykonawca powołuje, wpisem do dziennika budowy, osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, 

posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

w osobie - ………..………………….………......................................................................................  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru w każdym czasie i bez zgody 

Wykonawcy. W przypadku zmiany inspektora nadzoru, Zamawiający powiadomi o tym na piśmie 

Wykonawcę i nie stanowi to zmiany umowy. Zmiana osoby może nastąpić również po stronie 

Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 nowa osoba powołana do pełnienia ww. 

obowiązków, musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 

danej funkcji.  
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5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o których mowa w ust. 2, jeżeli uzna, 

że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych 

osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego.  

§ 10. 

1. Roboty, o których mowa w § 1 ust. 1, zostaną odebrane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

stron, w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą 

przysługiwały następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru robót do czasu 

usunięcia wad; 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może: 

a) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót po raz drugi, zachowując przy tym prawo 

domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia, w trybie ustalonym 

w § 13 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i wystąpienia 

o ustalenie nowego terminu odbioru. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę kosztami ich 

usunięcia.  

 

§ 11. 

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty budowalne gwarancji na okres ……………… miesięcy. 

Okres rękojmi odpowiada okresowi udzielonej gwarancji. Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna 

się od daty odbioru przedmiotu umowy, a jego zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 

stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonane roboty wraz z fakturą. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane przez podwykonawców. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podwykonawców.  

5. Stwierdzone usterki lub wady, które wystąpią w czasie biegu gwarancji i rękojmi, będą zgłaszane 

Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia pod adresem: ……………………………………. lub 

pod adresem poczty elektronicznej: ………………………...........................……..…………...……. 

6. Przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zostanie 

powiadomiony na piśmie, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, o odbiorze związanym 

z ich wygaśnięciem. 

7. W przypadku niestwierdzenia wad w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi oraz gwarancji 

Zamawiający sporządzi pogwarancyjny protokół odbioru robót. 
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8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, także po upływie ich terminów,  

jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

9. Istnienie wad w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone protokołem. O dacie 

i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie istnienia wad, Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie na co najmniej 2 dni robocze przed dniem dokonania oględzin. W przypadku 

niestawienia się Wykonawcy w celu dokonania oględzin Zamawiający jednostronnie sporządzi 

protokół stwierdzający istnienie wad, wyznaczy termin na ich usunięcie i na piśmie zawiadomi 

Wykonawcę, wyznaczając termin ich usunięcia.  

10. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady we 

własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę kosztami ich usunięcia, nie tracąc z tego powodu 

uprawnień z gwarancji (wykonanie zastępcze). Koszty, o których mowa wyżej, zostaną potrącone z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca usuwał wady istotne, termin gwarancji biegnie na nowo od 

chwili usunięcia wad dla pomieszczeń, w których wady zostały usunięte. W innych przypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana odpowiednio dla 

poszczególnych pomieszczeń. 

12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w ramach gwarancji lub rękojmi na swój koszt, bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

13. Zamawiający może realizować uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę: ……………………………………. zł 

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

w formie: ……………………………………………………………………………………………..…. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących proporcjach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po zakończeniu całości robót;   

2) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

§ 13. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w następujących wysokościach 

i z następujących tytułów:  
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a)  w razie opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminowym wykonaniu 

przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

umowy - za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż do maksymalnej wartości umowy; 

b) w razie opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony 

od dnia następnego, po upływie dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż do 

maksymalnej wartości umowy;  

c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy; Zamawiający 

zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi do robót dotychczas 

wykonanych; 

d) za każdy dzień opóźnienia w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych), w przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień opóźnienia od 

dnia upływu terminu zapłaty, do dnia zapłaty;  

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowalne lub projektu jej zmiany, w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmiany; 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług, o której mowa w art. 143b ust. 8 ustawy, w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 

i) w przypadku braku listy o której mowa w § 3 ust. 5, niezgodności danych w niej zawartych 

z wymaganiami Zamawiającego, niezatrudnianie osób, o których mowa w § 1 ust. 7 na podstawie 

umowy o pracę, albo niezłożenie w celu weryfikacji ww. zobowiązania dokumentów, o których mowa 

w § 3 ust. 5, będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, co skutkować będzie naliczeniem 

kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy stwierdzony 

przypadek. 

2. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie, lub 

jeżeli szkoda powstanie z innego tytułu, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usunięciu wad przekroczy 14 dni 

kalendarzowych, Zamawiający ma prawo – niezależnie od naliczenia kar umownych – powierzyć 
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wykonanie robót lub usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

4. Kary umowne płatne będą w terminie 7 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 

i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub 

odstąpienia od niej. 

 

§ 14. 

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, niezgodnie 

z postanowieniami umowy wraz z załącznikami, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej 

umowy. 

2. W sytuacji odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca:  

1) zabezpieczy roboty na swój koszt, 

2) niezwłocznie przystąpi wspólnie z Zamawiającym do komisyjnego ustalenia stanu wykonanej 

umowy i sporządzenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia odstąpienia, protokołu inwentaryzacyjnego, 

który będzie podstawą rozliczenia części wykonanej umowy;  

3) w ciągu 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia i sprzęt.  

3. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy w pracach komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie 

wstrzymuje prac komisji, a niewykonanie zobowiązania określonego w ust. 2 pkt 3, uprawnia do 

zastępczego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do 

potrącenia z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych, kosztów i odszkodowania 

związanego z odstąpieniem od umowy.  

 

§ 15. 

1. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, zgodnie z dokumentem - ...................................................., załączonym do 

formularza Wykonawcy z ............................................. 2020 r. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) prace objęte umową, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. W okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie prowadzonej 
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działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy i okazania polisy na każde 

żądanie Zamawiającego.  

 

§ 16. 

1. W trakcie realizacji umowy aż do końca okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, o: 

1)  zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania nazw "Senat" oraz „Kancelaria Senatu” 

w jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej, reklamowej czy propagandowej. 

 

§ 17. 

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

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie 

wejdzie w trakcie realizacji umowy oraz do przeszkolenia osób w zakresie wymogów związanych 

z zachowaniem tajemnicy co do spraw, o których mogą powziąć wiadomość w trakcie wykonywania 

obowiązków wynikających z realizacji zawartej umowy. 

 

§ 18. 

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. 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) i przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 20. 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami z .............................................. 2020 r. 

2. Oferta Wykonawcy z załącznikami z ..................................................................................... 2020 r.  

 

§ 21. 

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

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


