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OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  

 

 

 

KANCELARIA SENATU 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

tel.: 22 694 90 35 

faks: 22 694 92 13 

strona internetowa: www.senat.gov.pl 

 

 

działając na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

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

- o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, na: 

 

 

 

 

świadczenie usługi doraźnej pomocy medycznej udzielanej w przeddzień 

i w trakcie posiedzenia Senatu.  
 

 

 

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) – 85100000-0, 85121200-5, 85121000-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 07 grudnia 2017 r. 
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zdrowotnej polegającej na udzielaniu osobom 

uczestniczącym w posiedzeniu Senatu i w przeddzień posiedzeń Senatu świadczeń zdrowotnych 

służących ratowaniu tych osób w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia zgodnie 

z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1868 z późn. zm.), zwanej dalej „uprm” oraz uchwałą nr 458 Prezydium Senatu z dnia 4 listopada 

2004 r. (§ 2) w sprawie doraźnej pomocy medycznej udzielanej w trakcie posiedzenia Senatu.  

1. Usługa ta powinna być realizowana poprzez zapewnienie: 

1.1. dyżuru lekarskiego pełnionego w przeddzień posiedzeń Senatu, w godz. 12.00-20.00, 

w gabinecie lekarskim na terenie Kancelarii Senatu. Lekarz pełniący dyżur w przeddzień 

posiedzenia Senatu powinien posiadać przeszkolenie w zakresie specjalistycznych zabiegów 

resuscytacyjnych;  

1.2. dyżuru zespołu ratownictwa medycznego, będący integralną częścią szpitalnego oddziału 

ratunkowego spełniającego warunki określone w uprm, pełnionego w trakcie posiedzeń Senatu, 

rozpoczynającego się na godzinę przed rozpoczęciem obrad plenarnych i trwającego do ich 

zakończenia. Dyżur pełniony będzie w gabinecie lekarskim na terenie Kancelarii Senatu. W skład 

zespołu ratownictwa medycznego wchodzą: 

a) lekarz,  

b) ratownik medyczny, 

c) pielęgniarka,  

d) kierowca karetki.  

1.3. dyżur zespołu ratownictwa medycznego, w składzie o którym mowa w ppkt 1.2., pełnionego 

w trakcie jednoczesnych posiedzeń Senatu i Sejmu, powiększonego o lekarza posiadającego 

przeszkolenie w zakresie specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych. Usługa ta świadczona 

będzie w przypadku, gdy wykonawca zawarł umowę z Kancelarią Sejmu na świadczenie 

analogicznych usług; w tym przypadku wykonawca nie realizuje zadania, o którym mowa 

ppkt 1.2. Szczegółowe zasady rozliczeń w przypadku, o którym mowa w tym podpunkcie, 

zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia: 

2.1. specjalistycznych środków transportu sanitarnego (co najmniej dwóch), 

spełniających cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 36 ust. 2 uprm); osoby 

wymagające hospitalizacji lub diagnostyki w warunkach szpitalnych transportowane będą 

do szpitala wykonawcy; w miejsce karetki przewożącej pacjenta zostanie podstawiona 

przez wykonawcę druga karetka, z czego wynika wymóg dysponowania przez 

wykonawcę co najmniej dwiema karetkami;  

2.2. przyjęcia pacjentów do prowadzonego przez wykonawcę szpitalnego oddziału 

ratunkowego i innych oddziałów szpitalnych.  

3. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni dyżur, w zależności od potrzeb zamawiającego, 

i w terminie wskazanym przez zamawiającego, lekarza posiadającego przeszkolenie w zakresie 

specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych albo dyżur zespołu ratownictwa medycznego 

w trakcie innych wydarzeń, niż posiedzenia Senatu, organizowanych przez zamawiającego.   

4. Wykonawca zapewnia wyposażenie gabinetu lekarskiego w sprzęt medyczny oraz zabezpiecza we 

własnym zakresie materiały i środki konieczne podczas udzielania świadczeń objętych 

przedmiotem zamówienia, w szczególności: leki, środki opatrunkowe, tlen. 

5. Naprawa i bieżąca konserwacja sprzętu medycznego spoczywa na wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może powierzać innym podmiotom wykonania zobowiązań wynikających 

z umowy zawartej z zamawiającym. 

7. Wykonawca usuwa odpady powstałe w wyniku świadczenia usług zdrowotnych, zgodnie 

z przyjętą przez niego procedurą postępowania z odpadami medycznymi. Koszty ich utylizacji 

pokrywa wykonawca. 

9. Wykonawca nie wykorzysta faktu zawarcia umowy z Kancelarią Senatu w celach reklamowych lub 

promocyjnych w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu.  

10. Zamawiający zobowiązuje się informować wykonawcę faksem lub e-mailem o terminie 

i godzinie rozpoczęcia posiedzenia Senatu, niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji. 

Jeżeli informacja będzie przekazywana po godz. 16.00 lub w święta oraz w dni ustawowo wolne 

od pracy, konieczne będzie powiadomienie telefoniczne wykonawcy. 
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11. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia będzie świadczona przez 36 miesięcy, począwszy od 

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

12. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie art. 29 ust. 3a 

ustawy, tzn. że zamawiający wymaga, zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (lekarza pełniącego dyżur w przeddzień 

posiedzenia Senatu oraz zespołu ratownictwa medycznego: lekarza systemu, ratownika 

medycznego, pielęgniarki systemu, kierowcy karetki). Wykonawca będzie zobowiązany 

przestrzegać tego zobowiązania przez czas trwania umowy i na każde żądanie zamawiającego, 

w terminie 2 dni roboczych, złożyć oświadczenie w powyższej kwestii.  

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

2.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 

2.1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że jest wpisany do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego zgodnie 

z ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 

z późn. zm.).  

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

w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia zawiera rozdział III.  

 

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w ppkt 2.1.2. oraz 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, wykonawcy muszą 

złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne, składane na podstawie 

art. 25a ust 1 ustawy. Informacje zawarte w oświadczeniu własnym będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 

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

- o którym mowa w pkt. 3.1. - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego 

z wykonawców oraz spełnianie warunku, o którym mowa w ppkt 2.1.2 przez co najmniej jednego 

wykonawcę - załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.  

3.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania przez zamawiającego 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 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w ww. postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Oświadczenie zawierające informacje o przynależności lub braku przynależności 

zamieszczone jest na stronie internetowej zamawiającego oddzielnie od ogłoszenia o zamówieniu. 

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

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI   

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

i wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu (22 694 92 13) lub drogą elektroniczną 

(bpko@senat.gov.pl), z zastrzeżeniem pkt 5.5. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie 

zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy i uzupełniane lub wyjaśniane zgodnie z art. 26 ust. 3 

ustawy, mogą być przesłane za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej i winny być 

potwierdzone na piśmie. 

4.2. W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania wiadomości faksem lub drogą 

elektroniczną, zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane na podany przez wykonawcę numer 

mailto:bpko@senat.gov.pl
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faksu lub drogą elektroniczną zostało mu doręczone w terminie, w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z jego treścią. 

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

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

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

pod numer: 22 694 92 13.   

4.4.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Wniosek o wyjaśnienie winien być przesłany w sposób wskazany w pkt 4.1. 

4.5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego. 

4.7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

4.7.1. W sprawach przedmiotu zamówienia – Dawid Bednarczyk - Biuro Spraw Senatorskich 22 

694 90 39,  

4.7.2. 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. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

5.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5.2. Oferta powinna zawierać:    

5.2.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.  

5.2.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1.  

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

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

wynika z dokumentów rejestrowych.  

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

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

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

w sprawie zamówienia publicznego.  

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

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli 

dotyczy. 

5.3. 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. 

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

5.5. 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. 

5.6. 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. 

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

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

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

poz. 1126). 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

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

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

uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.). 
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

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

Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji  

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 

OFERTA 

na świadczenie usługi doraźnej pomocy medycznej udzielanej w przeddzień  

i w trakcie posiedzenia Senatu.  

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp.  

Nie otwierać do 15 grudnia 2017 r., do godz. 10:30. 

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

siedziba i adres wykonawcy). 

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

oferty.  

6.4. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w budynku „N” 

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

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

15 grudnia 2017 r., o godz. 10:00. 

6.5. 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”.   

6.6. 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”.    

6.7. Otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2017 r., o godz. 10:30, w siedzibie Kancelarii Senatu, przy 

ul. Frascati 2, Warszawa, wejście „C”, w sali 217. Otwarcie jest jawne.  

6.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

6.10. 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 35, 

(22) 694 90 37, (22) 694 90 33. 

6.11. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

7.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania cen netto: 

7.1.1. za dzień świadczenia usługi zdrowotnej przez zespół ratownictwa medycznego pełniącego 

dyżur w czasie posiedzenia Senatu; 

7.1.2. za dzień świadczenia usługi zdrowotnej przez lekarza pełniącego dyżur w przeddzień 

posiedzenia Senatu. 

7.2. Podane ceny muszą być ostateczne i obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

7.3. Ceny podane w formularzu oferty winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 

i w złotych polskich. 

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

Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą na podstawie zaoferowanych stawek jednostkowych 

wynagrodzenia (cen) przez wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń 

w innej walucie. Szczegółowe zasady rozliczeń zawiera załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. 

7.5. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, 

w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania przez zamawiającego, prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, za usługi wykonane w poprzednim miesiącu. Szczegółowe zasady 

rozliczeń będzie zawierać umowa, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą. Ogłoszenie 

o zamówieniu będzie stanowiło załącznik do zawartej umowy.  
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VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

8.1. Zamawiający, przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami 

i ich wagami: 

8.1.1. Cena – wynagrodzenie netto za dzień świadczenia usługi zdrowotnej przez zespół 

ratownictwa medycznego pełniącego dyżur w czasie posiedzenia Senatu – waga 

60 %. 

W kryterium „Cena – wynagrodzenie netto za dzień świadczenia usługi zdrowotnej przez zespół 

ratownictwa medycznego” CZRM, zostanie zastosowany wzór:  

CZRMp = (CZRMmin/CZRMx) x 60  

gdzie:  

CZRMp - liczba punktów, które otrzyma oferta w tym kryterium oceny; 

CZRMmin - najniższa cena netto oferowana w ocenianych ofertach;  

CZRMx - cena netto ocenianej oferty.  

 

Do obliczeń zostaną przyjęte zaoferowane ceny netto wyrażone w PLN. Obliczenia będą 

wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana cena musi być wyższa od 

zera. 

8.1.2. Cena – wynagrodzenie netto za dzień świadczenia usługi zdrowotnej przez lekarza 

pełniącego dyżur w przeddzień posiedzenia Senatu (CLS) – waga 20%. 

W kryterium „Cena - wynagrodzenie za dzień świadczenia usługi zdrowotnej przez lekarza 

pełniącego dyżur w przeddzień posiedzenia Senatu” CLS, zostanie zastosowany wzór:  

CLSp =(CLSmin/CLSx) x 20  

gdzie:  

CLSp - liczba punktów, które otrzyma oferta w tym kryterium oceny; 

CLSmin - najniższa cena netto oferowana w ocenianych ofertach;  

CLSx - cena netto ocenianej oferty. 

 

Do obliczeń zostaną przyjęte zaoferowane ceny netto wyrażone w PLN. Obliczenia będą 

wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana cena musi być wyższa od 

zera. 

8.1.3. Odległość szpitalnego oddziału ratunkowego (OSOR) od siedziby Kancelarii Senatu 

(ul. Wiejska 6/8), do 10 km (włącznie) – waga 20%.  

W kryterium „Odległość szpitalnego oddziału ratunkowego (OSOR) od siedziby Kancelarii Senatu 

(ul. Wiejska 6/8) do 10 km (włącznie)” punkty zostaną przyznane według następujących zasad:  

1) wykonawca, który posiada szpitalny oddział ratunkowy w odległości do 10 km (włącznie) od 

siedziby zamawiającego, otrzyma 20 punktów,  

2) wykonawca, który posiada szpitalny oddział ratunkowy oddalony powyżej 10 km od siedziby 

zamawiającego, nie otrzyma punktów w tym kryterium. 

UWAGA: odległość będzie mierzona za pomocą serwisu internetowego mapa.google.pl. (według 

najkrótszej trasy dojazdu do OSOR, w kilometrach). 

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

(CZRMp+CLSp+OSOR = P) wynosi 100 pkt.  

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

spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz którego oferta 

nie zostanie odrzucona i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

i uzyskała największą łączną liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów oceny ofert. 

8.4. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, a także zamieści informację 

na swojej stronie internetowej.  

 

IX. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

9.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

9.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium i zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  



 

7 

 

9.3. 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. 

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  

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

pieczęć Wykonawcy 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 
Numer sprawy: BPKO-350-21/17  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/my niżej podpisany/i: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

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

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, na podstawie art. 138o ustawy Pzp, postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi doraźnej pomocy medycznej udzielanej 

w przeddzień i w trakcie posiedzenia Senatu, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu 

o zamówieniu, składamy ofertę z następującymi cenami:  

1) cena – wynagrodzenie za dzień świadczenia usługi zdrowotnej przez zespół ratownictwa medycznego 

pełniącego dyżur w czasie posiedzenia Senatu (CZRM), w kwocie netto: 

…………………………………….… (słownie: ………………………………..……………………….).* 

2) cena – wynagrodzenie za dzień świadczenia usługi zdrowotnej przez lekarza pełniącego dyżur 

w przeddzień posiedzenia Senatu (CLS), w kwocie netto: ……………………….. zł (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………. zł).* 

Jednocześnie oświadczam/y, że: 

1) odległość szpitalnego oddziału ratunkowego (OSOR) od siedziby zamawiającego, tj. od ul. Wiejskiej 

6/8 w Warszawie, wynosi: ………………………………………………….……..…. km i znajduje się 

(adres) :…………………………………………………………………………………………………..; 

2) zatrudnię/my na podstawie umowy o pracę: osoby wchodzące w skład zespołu ratownictwa 

medycznego (lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarkę i kierowcę) oraz lekarza pełniącego dyżur 

w przeddzień posiedzenia Senatu, posiadającego przeszkolenie w zakresie specjalistycznych zabiegów 

resuscytacyjnych;  

3) posiadam/y szpitalny oddział ratunkowy z własną bazą transportową, z której będą dysponowane dwie 

karetki do świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia; 

4) za dyżur zespołu ratownictwa medycznego pełniony w trakcie jednoczesnych posiedzeń Senatu 

i Sejmu, powiększonego o lekarza posiadającego przeszkolenie w zakresie specjalistycznych 
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zabiegów resuscytacyjnych będę się rozliczał według zasad określonych we wzorze umowy 

– załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu; 

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

zamówienia;  

6) zapoznałem/liśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, który akceptuję i nie wnoszę 

w stosunku do niego uwag, a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania 

umowy na warunkach, w miejscu i w terminie wskazanym przez zamawiającego;  

7) uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu; 

8) przedmiot zamówienia będę/ziemy realizować przez 36 miesięcy, począwszy od 01 stycznia 2018 r. do 

31 grudnia 2020 r.;   

9) niniejsza oferta, na stronach nr od ................... do ................ zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

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

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

10) ze strony wykonawcy osobą/osobami upoważnioną/nymi do kontaktów z zamawiającym i nadzoru nad 

realizacją przedmiotu zamówienia i umowy są/będzie: ..................................................................., 

pod nr telefonu: ....................................................................................................................................., 

pod nr faksu: ............................................................................................................................................; 

11) do formularza oferty załączam/my następujące załączniki, stanowiące jej integralną część: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

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

załączane do oferty. 
 

*Ceny z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

Wykonawca: 
…………………………………………

………………………………………… 

………………………………………… 

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

…………………………………………………

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

NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 

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

…………………………………………

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

reprezentacji) 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO-350-21/17 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

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

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

art. 138o ustawy Pzp, postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usługi doraźnej 

pomocy medycznej udzielanej w przeddzień i w trakcie posiedzenia Senatu: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

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

podstawie art. …………..* ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące 

działania*:  

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

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

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

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

 

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

 

        …………………………………………………… 

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

wykonawcy lub pełnomocnika  

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

np. wpisać „nie dotyczy”.  
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II. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w prowadzonym, na podstawie art. 138o ustawy Pzp, 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usługi doraźnej pomocy 

medycznej udzielanej w przeddzień i w trakcie posiedzenia Senatu, tzn. jestem wpisany do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem ……………………, prowadzonego 

zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. 

zm.). 

 

 

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

 

 

        ……………………………………………...………… 

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

wykonawcy lub pełnomocnika  

 

 

 

 

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

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

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

 

 

 

 

       ………………………………………………………………… 

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

wykonawcy lub pełnomocnika  
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Wzór umowy      Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu  

         

 

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

 

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

zamówienia publicznego, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, na świadczenie usługi 

doraźnej pomocy medycznej udzielanej w przeddzień i w trakcie posiedzenia Senatu, pomiędzy: 

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

001393800, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

…………………………………   –  …………………………………………,  

a  

2) ……………………………………………………….., prowadzącym działalność na podstawie wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod 

numerem KRS: ………………., NIP: ………………….., REGON: …………………, zwanym dalej 

"Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

…………………………………………. - …………………………….. 

…………………………………………. - …………………………….., 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Podstawą zawarcia umowy jest § 2 uchwały Nr 458 Prezydium Senatu z dnia 4 listopada 2004 r. 

w sprawie doraźnej pomocy medycznej udzielanej w trakcie posiedzenia Senatu. 

2. Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu 

osób w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, zwana dalej „usługą”, realizowana poprzez: 

1) dyżur lekarza posiadającego przeszkolenie w zakresie specjalistycznych zabiegów 

resuscytacyjnych, pełniony w przeddzień posiedzenia Senatu,  

2) dyżur zespołu ratownictwa medycznego pełniony w trakcie posiedzenia Senatu,  

3) dyżur zespołu ratownictwa medycznego pełniony w trakcie jednoczesnych posiedzeń Senatu 

i Sejmu, powiększonego o lekarza posiadającego przeszkolenie w zakresie specjalistycznych 

zabiegów resuscytacyjnych, o ile spełniony jest warunek opisany w pkt I.1.3. opisu 

przedmiotu zamówienia.  

3. Do świadczeń zdrowotnych uprawnione są osoby uczestniczące w posiedzeniu Senatu. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni dyżur, w zależności od potrzeb Zamawiającego, 

lekarza posiadającego przeszkolenie w zakresie specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych albo 

dyżur zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w trakcie innych wydarzeń, 

niż posiedzenia Senatu, organizowanych przez Zamawiającego, który rozliczany będzie według zasad  

określonych w § 8 ust. 1, odpowiednio pkt 1 albo pkt 2.  

 

§ 2. 

1. Dyżur, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, pełniony jest na terenie Kancelarii Senatu, 

w godzinach od 12:00 do 20:00, przez lekarza przeszkolonego w zakresie specjalistycznych zabiegów 

resuscytacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Dyżur, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, pełniony jest na terenie Kancelarii Senatu przez 

Zespół Ratownictwa Medycznego będący integralną częścią szpitalnego oddziału ratunkowego, 

spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.). 

3. Dyżur określony w ust. 2 rozpoczyna się na godzinę przed rozpoczęciem obrad plenarnych Senatu 

i trwa do ich zakończenia. 

4. Dyżur, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, zapewnia równolegle doraźną pomoc medyczną na rzecz 

Kancelarii Senatu i Kancelarii Sejmu i będzie pełniony przez zespół ratownictwa medycznego na 

terenie Kancelarii Sejmu, a przez lekarza posiadającego przeszkolenie w zakresie specjalistycznych 

zabiegów resuscytacyjnych – na terenie Kancelarii Senatu
1
. 
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5. Dyżur, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się na godzinę przed rozpoczęciem obrad plenarnych 

Senatu lub Sejmu (w zależności od tego, która izba rozpoczyna wcześniej obrady) i trwa do 

zakończenia obrad plenarnych Senatu lub Sejmu (w zależności od tego, która izba kończy później 

obrady)
1
. 

 

§ 3. 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy, z odpowiednim wyprzedzeniem, informacje 

o terminach posiedzeń Senatu. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz możliwości 

organizacyjne pozwalające na wykonanie umowy, w szczególności posiada: 

1) oddziały szpitalne gotowe do przyjęcia pacjentów, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy 

posiadający Zespół Ratownictwa Medycznego,  

2) certyfikat działającego Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2009, bądź 

akredytację Centrum Monitorowania Jakości. 

2.Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innym 

podmiotom. 

 

§ 5. 

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie wykorzysta faktu zawarcia umowy z Zamawiającym 

i wykonywania usług na jego rzecz w celach reklamowych, promocyjnych, propagandowych. 

 

§ 6. 

Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy odpowiednie warunki techniczne i sanitarne pracy 

uzgodnione z Wykonawcą. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia zespołu 

ratownictwa medycznego oraz lekarza pełniącego dyżur w przeddzień posiedzenia Senatu 

posiadającego przeszkolenie w zakresie specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych na podstawie 

umowy o pracę, karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3. 

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. 

 

§ 8. 

1. Ustala się następujące stawki jednostkowe netto wynagrodzenia Wykonawcy: 

1)  ………………. zł (słownie: ……………………..) za jeden dzień dyżuru lekarskiego - § 1 ust. 2 

pkt 1, 

2) …………….. zł (słownie:  ………………………………) za jeden dzień dyżuru zespołu 

ratownictwa medycznego - § 1 ust. 2 pkt 2,  

3) ………………….. zł (słownie: ……………….) za jeden dzień dyżuru zespołu ratownictwa 

medycznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, pełnionego w trakcie jednoczesnych posiedzeń Senatu 

i Sejmu.
2 

2. Do tak ustalonego wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości wynikającej 

z obowiązujących przepisów. 

3. Nieprzekraczalna wartość umowy wynosi: 637 870,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem 

tysięcy osiemset siedemdziesiąt 00/100 zł).  

4. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 1 i 2, stawki jednostkowe podane w ust. 1, w trakcie trwania umowy 

nie ulegną zmianie. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca wystawi - do dnia 7 każdego miesiąca - fakturę VAT z terminem płatności 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, za 

usługę wykonaną w poprzednim miesiącu.  
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2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający przekaże należność na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku …………………….  

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Zamawiającego o zmianie 

numeru rachunku lub oddziału banku. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej 

do jej otrzymania. 

 

§ 10. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r., albo do wyczerpania 

kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego, o której mowa w § 8 

ust. 3. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia:  

  1) braku wymaganych kwalifikacji osób udzielających świadczeń zdrowotnych, 

  2) rażących uchybień w wykonywaniu świadczeń i usług zdrowotnych.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 

1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkującej brakiem możliwości lub 

celowości realizacji umowy, 

2) podjęcia przez właściwy organ Senatu decyzji o realizacji zadań opisanych w niniejszej umowie 

w inny sposób niż dotychczas. 

4. Realizacja umowy w kolejnych latach będzie uzależniona od posiadania przez Zamawiającego 

środków na jej sfinansowanie. W przypadku braku środków finansowych na realizację umowy, 

umowa zostanie rozwiązana w drodze jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego.  

 

§ 11. 

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. 

 

§ 12. 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku zmiany: 

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

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847),  

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

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

3. Ustawowa zmiana stawki podatku od towaru i usług na podstawie odrębnych przepisów w trakcie 

realizacji umowy spowoduje, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 

ust. 1, z tytułu realizacji usług, nie zmieni się, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek 

w zmienionej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Powyższa zmiana nie wymaga 

podpisania aneksu.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów, 

z których wynikają zmiany, o których mowa w ust. 2 do 30-go dnia od daty ich wejścia w życie. 

Wniosek powinien zawierać: 

1) propozycję zmiany wynagrodzenia,  

2) uzasadnienie zmiany w tym, w szczególności: 

a) zasady kalkulacji kosztów oraz założenia co do wysokości dotychczasowych i przyszłych 

kosztów wykonania umowy,  

b) wskazanie wpływu zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 na wysokość kosztów wykonania 

umowy,  

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wynagrodzenia, 
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3) dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 

w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy oraz w jakim stopniu zmiany 

tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 

5. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może zwrócić 

się do Wykonawcy o jego uzupełnienie. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1868 

z późn. zm.). 

 

§ 14. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
Załączniki: 

1. Ogłoszenie o zamówieniu z  ……………………………… 2017 r.  

2. Oferta Wykonawcy z ….………………………………..… 2017 r.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA   

 

 

 
1 

Do wykorzystania w przypadku podpisania przez Wykonawcę umowy z Kancelarią Sejmu. 
2  Do wypełnienia w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał podpisaną umowę z Kancelarią Sejmu. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 

ust. 1 pkt 3, będzie wynosiło 50% wynagrodzenia określonego w pkt 2, powiększonego o wynagrodzenie z pkt 1.  

 


