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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów 
zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę odbioru odpadów z dwóch separatorów substancji 
ropopochodnych oraz wykonania przeglądów eksploatacyjnych”.

1) opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa:

a) odbioru odpadów z dwóch separatorów substancji ropopochodnych zlokalizowanych na 
teranie nieruchomości Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d
- separator lamelowy Navo Tech typu WSL-FOZ-PE-30-3; przepływ nominalny 30 1/s, 

pojemność osadnika 3000 1
- separator koalescencyjny Unicon typu PSK -  V -  KOALA II 15/3000; przepustowość 

nominalna 15 dm3/s, pojemność komory osadczej 3,07 m3
b) wykonywania przeglądów eksploatacyjnych dwóch separatorów i dokonanie wpisu do 

książki eksploatacyjnej separatorów -  według rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska 
naturalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)

W ramach ww. czynności wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:
- kompleksowego czyszczenia separatorów
- całkowitego opróżnienia zbiorników
- czyszczenia elementów wyposażenia
- wyciągnięcia filtra koalescencyjnego z koszem, kosza i pływaka oraz oczyszczenia ich, 

sprawdzenia ich stanu i ewentualną ich wymianę
- wykonania prac serwisowych w sposób bezpieczny dla środowiska
- prowadzenia ewidencji ilości odebranych odpadów
- sprawozdania z wytworzonego odpadu do Marszałka Województwa
- dokumentowania czynności odbioru odpadów
- dwukrotnego wykonania przeglądów eksploatacyjnych w odstępie 6 miesięcznym
- odnotowania wykonania przeglądów eksploatacyjnych w książkach eksploatacyjnych 

separatorów oraz sporządzenia protokołu odbioru prac serwisowych

Wykonawca realizując usługę:



- zapewni sprzęt (specjalistyczna cysterna asenizacyjna do odbioru i transportu odpadów; 
sprzęt do mycia i płukania elementów i ścian separatora; specjalistyczny samochód 
próżniowo-ssący do czyszczenia separatorów) i personel niezbędny do wykonania usługi;

- zapewni transport odpadów na miejsce ich unieszkodliwienia i utylizacji;
- zgłosi na piśmie wykryte awarie lub usterki elementów separatora,
- na życzenie zamawiającego sporządzi i przedstawi zamawiającemu dokumentację 

fotograficzną urządzeń przed i po oczyszczeniu.

Zamawiający wymaga wykonania usługi odbioru odpadów i wykonania przeglądu 
eksploatacyjnego oraz serwisu dwóch separatorów w miesiącu kwietniu 2019 r., 
a następnie według zaleceń, z uwzględnieniem norm wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania usługi odbioru odpadów nie rzadziej niż raz na rok, a usługi przeglądu 
eksploatacyjnego separatorów i ich serwisu nie rzadziej niż dwa razy do roku. Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania w/w terminów oraz informowania Zamawiającego 
o konieczności i zamiarze wykonania usług objętych niniejszą umową, a także do 
świadczenia w/w usługi również na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.

Nomenklatura według CPV: 90.91.31.00-1 Usługi czyszczenia zbiorników

2) termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy

3) warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku zamówienia
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania, a warunek określony w ust. 3) punkt 1.2)c) musi spełniać 
każdy wykonawca.

4. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, 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 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 3) pkt 4.1), nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 3) pkt 4.1).

6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

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

publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych dla 

niniejszego postępowania,
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone 

w art. 24 ust. 1 Pzp,
6. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę wobec którego zachodzą 

przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp :
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -  Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -  Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2344).

7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić



dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia zamawiający żąda oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, aktualnego na dzień składania 
ofert- załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej, o którym mowa w ust. 3 pkt l.c) Ogłoszenia, zamawiający żąda od 
wykonawcy dokumentu zezwalającego na transport odpadów.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4) punkcie 3 
Ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Dokument, o którym mowa w ust. 4) punkcie 3 Ogłoszenia, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 4) punkcie 4 Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis ust. 4) punktu 5 Ogłoszenia stosuje się.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu.



8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4) punkt 3. Ogłoszenia.

9. Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (w formie 
oryginału) o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 
poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie (adres zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, 
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45d), faksem (numer Zamawiającego: 17 50 61 264) 
lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl).

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
a) w sprawach procedury -  Monika Ogryzek,
b) w sprawach przedmiotu zamówienia -  Jerzy Ogorzałek.

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 
telefonu

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7) termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą: 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Wybór oferty wykonawcy wymaga potwierdzenia na piśmie przez zamawiającego przed 
upływem terminu związania ofertą. Brak takiego oświadczenia zamawiającego 
w powyższym terminie oznacza, że oferta nie została przyjęta i nie doszło o zawarcia 
umowy pomiędzy stronami. W oparciu o przyjętą ofertę strony potwierdzają zawarcie 
umowy w formie pisemnej.

8) opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

ogłoszenia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 

wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem 
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia do wykonania czynności - pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo dołączone do 
oferty wykonawcy składają w oryginale.

mailto:zamowienia@rzeszow.po.gov.pl


5. Oferta musi zawierać kolejno:
1) formularz oferty -  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty 
(uwierzytelniona kserokopia),

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (w formie oryginału) o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty,

4) oświadczenie wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania -  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do ogłoszenia,

5) dokument zezwalający na transport odpadów

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę na załączonym Formularzu Oferty należy złożyć w terminie do dnia 

8 marca 2019 r. do godz. 10:00 w formie (zgodnie z wyborem wykonawcy):
1) pisemnej na adres: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie,

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45d
2) faxem na numer: 17 50 61 264
3) w wersji elektronicznej (skan) na e-mail: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl

2. Miejsce składania ofert: Biuro Podawcze Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, 
ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie 
Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów, pok. Nr 31 
(parter). Otwarcie ofert jest jawne i wykonawcy mogą być obecni przy ich otwieraniu.

4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną 
cyfrowo, zamawiający za prawidłową uzna cenę napisaną słownie.

10) opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca określi cenę oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do 

ogłoszenia.
2. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego 

i zawierać całkowitą kwotę, niezmienną w całym okresie umowy (wynagrodzenie 
ryczałtowe), wartości przedmiotu zamówienia, jaką zamawiający poniesie za jego 
wykonanie.

3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do 
dwóch miejsc po przecinku.

4. Wysokość oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od 
rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę 
kosztów ich prowadzenia. Za ustalenie ilości prac oraz za sposób przeprowadzenia na 
tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 
wykonawca. Wykonawca złoży oświadczenie, zawarte w treści oferty, że 
oferowana cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie jego koszty.

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:
1. Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena -  waga 100%
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania w zakresie kryterium cena (C) 
zostaną ocenione wg wzoru:
C= CN/CB x 100 pkt;
gdzie: C - ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
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2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najwyższą 
liczbą punktów

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Wybór oferty wykonawcy wymaga potwierdzenia przez zamawiającego na piśmie, 

przed upływem terminu związania ofertą. Brak takiego oświadczenia zamawiającego 
w powyższym terminie oznacza, że oferta nie została przyjęta. W oparciu o przyjętą 
ofertę Strony zawrą umowę w formie pisemnej, której wzór stanowi załącznik Nr 3 
do Ogłoszenia.

2. Wykonawca na dzień podpisania umowy przedłoży zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana (oryginał dokumentu 
lub notarialnie poświadczona kopia),

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

15) postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro, oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
-  Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

16) klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
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”, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie z 

siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów tel. 17 50 61 200, fax 17 50 61 203, 
e-mail: sekretariat@rzeszow.po.gov.pl

• Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie jest 
Pan Wojciech Pieniążek , tel. 17 50 61 258 , e-mail iod@,rzeszow.po.gov.pl;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę odbioru 
odpadów z dwóch separatorów substancji ropopochodnych oraz wykonania przeglądów 
eksploatacyjnych” sygnatura PO VII WB 262.40.2019 prowadzonym w trybie art. 138o, 
o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
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• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej 
„ustawa Pzp”;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:
-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;
-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;

-  nie przysługuje Pani/Panu:
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

17) załącznikami do niniejszego ogłoszenia, stanowiącymi jego integralną część, są 
dokumenty wymienione w treści ogłoszenia.

Kierownik zamawiającego



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
PO VIIWB 262.40.2019

/ pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy:.........................................

Adres:...............................................................

Tel./faks:..........................................................

Regon:......................................................NIP:

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

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Usługę odbioru odpadów z dwóch separatorów substancji 
ropopochodnych oraz wykonania przeglądów eksploatacyjnych” zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ogłoszeniu:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :

Łączna cena brutto.......................................... zł = (b  + d)
słownie brutto................................................................................................................... zł

w tym za:
a) cena za 1 odbiór odpadów......................................................................zł brutto

b) cena za 6 odbiorów odpadu............................................................................... zł brutto

c) cena za 1 przegląd eksploatacyjny.................................................................... zł brutto

d) cena za 12 przeglądów eksploatacyjnych......................................................... zł brutto

2. Oświadczamy, że w podanych cenach uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 
zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami.

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zasadach 
określonych w Ogłoszeniu zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 
Ogłoszenia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu, tj. przez 
okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.



8. Zobowiązujemy się do zapoznania się ze sposobem wykonania obowiązku informacyjnego 
przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie wg 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1) zwanego 
w skrócie „RODO”, zamieszczonego na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie http://rzeszow.po.gov.pl/, w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

....................... , dnia......................... r. .........................................................
(miejscowość) (własnoręczne podpis/y i pieczęcie imienne

osoby/osób/umocowanej/umocowanych 

do reprezentowania wykonawcy)

http://rzeszow.po.gov.pl/


ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
PO VII WB 262.40.2019

(nazwa oraz adres zamawiającego)
WYKONAWCA

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 
reprezentowany przez:

Oświadczenie
wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Usługę odbioru odpadów z dwóch separatorów substancji 
ropopochodnych oraz wykonania przeglądów eksploatacyjnych”

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu .

2. Wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdy 
wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na warunkach określonych w 
art. 22a Pzp.
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez zamawiającego w ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu polegam na zasobach 
następującego podmiotu / następujących podmiotów:

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) w celu 
oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
przedstawiam następujące dokumenty, które określają:
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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą:

Wykaz dokumentów:
a) ......................................................................................................................
b) ........................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................
d) .....................................................................
e) ........................................................................................................................

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy.
Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 Pzp.
Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 5 Pzp .

4. Wykazanie, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp.
Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 
20 lub ust. 5 Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na 
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia następujące 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności:

1)  
2) .......................................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności)

5. Wykazanie, że nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 
Pzp podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art.
22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp:

1) ..............................................................................................................................
2) ........................................................................

6. Wykazanie, że nie zachodzą wobec podwykonawców podstawy wykluczenia.
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy 
wykluczenia.

1) ..............................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................



7. Oświadczenie o nie przedstawianiu informacji wprowadzających w błąd
zamawiającego, przedstawianiu wymaganych dokumentów oraz nie podejmowaniu
bezprawnych działań.
Oświadczam, że:
1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych 
informacji;

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.......................... dnia.........................r. .........................................................
(miejscowość) (własnoręczne podpis/y i pieczęcie imienne

osoby/osób/umocowanej/umocowanych 

do reprezentowania wykonawcy)



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
PO VIIWB 262.40.2019

WZÓR - UMOWA nr 262/40/2019

na „Usługę odbioru odpadów z dwóch separatorów substancji ropopochodnych oraz 
wykonania przeglądów eksploatacyjnych”
zawarta w dniu.............................2019 r. pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie 
ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów
którą reprezentuje:

Łukasz Harpula -  Prokurator Okręgowy w Rzeszowie
który oświadcza, że podmiot który reprezentuje posiada numer NIP: 813-27-03-518, 
Regon: 000000402, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:

reprezentowanym przez:

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

2 ) .........................................................- ......................................................
którzy oświadczają, że podmiot, który reprezentują prowadzi działalność gospodarczą 
zarejestrowaną
w ......................................................................................  pod nr: ................................
prowadzonym przez ......................................................................................................... oraz,
że jest płatnikiem podatku VAT numer NIP:....-...... -..... - , Regon:................................. .
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w dalszej części zwanych łącznie Stronami.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

§1
1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

z należytą starannością usługę odbioru odpadów z separatorów i wykonywanie przeglądów 
eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń oraz obowiązującymi 
przepisami.

- Separator Lamelowy Navo Tech typu WSL-FOZ-PE-30-3;
- Separator Koalescencyjny Unicon typu PSK -  V -  KOALA II 15/3000.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:
- kompleksowego czyszczenia separatorów;
- całkowitego opróżnienia zbiorników;
- czyszczenia elementów wyposażenia;
- wyciągnięcia filtra koalescencyjnego z koszem, kosza i pływaka oraz oczyszczenia ich, 

sprawdzenia ich stanu i ewentualną ich wymianę;
- wykonania prac serwisowych w sposób bezpieczny dla środowiska;
- prowadzenia ewidencji ilości odebranych odpadów;



- sprawozdania z wytworzonego odpadu do Marszałka Województwa;
- dokumentowania czynności odbioru odpadów;
- dwukrotnego wykonania przeglądów eksploatacyjnych w odstępie 6 miesięcznym;
- odnotowania wykonania przeglądów eksploatacyjnych w książkach eksploatacyjnych 

separatorów oraz sporządzenia protokołu odbioru prac serwisowych.

3. Wykonawca realizując usługę:
- zapewni sprzęt (specjalistyczna cysterna asenizacyjna do odbioru i transportu odpadów, 

sprzęt do mycia i płukania elementów i ścian separatora; specjalistyczny samochód 
próżniowo-ssący do czyszczenia separatorów) i personel niezbędny do wykonania 
usługi;

- zapewni transport odpadów na miejsce ich unieszkodliwienia i utylizacji;
- zgłosi na piśmie wykryte awarie lub usterki elementów separatorów.

4. Wykonawca oświadcza ze posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności.

§ 2
1. Z tytułu realizacji umowy za cały okres jej trwania Wykonawcy będzie przysługiwać

wynagrodzenie w łącznej wysokości ............................ zł brutto (słownie
.........................................), skalkulowane w oparciu o ceny wskazane w załączniku nr 1
do ogłoszenia. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi 
ponieść w celu należytego wykonania usług objętych przedmiotową umową.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne częściami, w okresach miesięcznych, za 
wykonaną usługę odbioru odpadów oraz za wykonany w danym okresie przegląd 
eksploatacyjny. Każda z części wynagrodzenia płatna będzie na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Faktury będą wystawiane 
na podstawie potwierdzeń wykonania usług, w tym protokołu odbioru prac serwisowych 
i wpisów do książki eksploatacji separatora, w których Zamawiający nie wniesie żadnych 
zastrzeżeń co do ich wykonania.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie płatne na 
rachunek wskazany na fakturze. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia 
rachunku Zamawiającego.

§ 3
1. Zamawiający wymaga wykonania usługi odbioru odpadów i wykonania przeglądu 

eksploatacyjnego oraz serwisu dwóch separatorów w miesiącu kwietniu 2019 r., 
a następnie według zaleceń, z uwzględnieniem norm wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania usługi odbioru odpadów nie rzadziej niż raz na rok, a usługi przeglądu 
eksploatacyjnego separatorów i ich serwisu nie rzadziej niż dwa razy do roku. Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania w/w terminów oraz informowania Zamawiającego 
o konieczności i zamiarze wykonania usług objętych niniejszą umowa, a także do 
świadczenia w/w usługi również na każdorazowe wezwanie Zmawiającego.

2. Zamiar przeprowadzenia usługi odbioru odpadów lub wykonania przeglądu 
eksploatacyjnego powinien zostać zgłoszony przez Wykonawcę telefonicznie lub mailowo 
co najmniej na 2 dni przed realizacją.

3. Przedstawicielami Stron do wykonania umowy są:



a) ......................................... - przedstawiciel Wykonawcy, tel.
adres email.....................................

b )  .......................................  - przedstawiciel Zamawiającego, tel.
adres email.....................................

§ 4
1. W razie niewykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w § 1 oraz § 3 

niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary 
umownej w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek niewykonania przez Wykonawcę obowiązku umownego.

2. W przypadku co najmniej 2 krotnego niewykonania obowiązków umownych przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania kary 
umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia wskazanego § 2 ust. 1.

3. Kary umowne Zamawiający może potrącać z należności Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy.

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
ponad zastrzeżone kary umowne.

§5
1. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy licząc od daty jej podpisania.

2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie 
sąd powszechny w Rzeszowie.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


