
PROKURATURA OKRĘGOWA 
WYDZIAŁ

BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY
ul. Hetmańska 45d 

35-078 RZESZÓW, Skr, Poczt. 303 
Tel. 17 50 61 200 Fax. 17 50 61 203

Rzeszów , dnia grudnia  2020 r.

PO VII WB 262.127.2020

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 konserwacji wind w obiekcie Prokuratury 
Okręgowej w Rzeszowie”.

1) Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2022 r. usługi utrzymywania w stanie zapewniającym bezpieczne działanie dwóch dźwigów 
osobowych zamontowanych w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ul. Hetmańska 45d - 2 szt.:
Rodzaj i typy urządzeń:
PW08/10-19 Kone Monospace, osobowy, liczba przystanków 5, udźwig 630 kg, producent 
KONE OYJ, Kone Corporation (GSL Europę), instalujący dźwigi: KONE sp. z. o.o. 
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

2. Nomenklatura według CPV: 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

3. Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) 
o ile wytwórca nie określa inaczej.

4. Do konserwującego należy w szczególności:
• przestrzeganie instrukcji eksploatacji
• dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonych 

w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz 
cięgien nośnych i ich zamocowań
b) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych
c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych
d) prawidłowości obsługi

« sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji 
eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:



a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych 
i rozłącznych

b) toru jezdnego dźwignic szynowych
c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej

• odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji 
wyników przeglądów i wykonywanych czynności 

® bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które 
spowodowały konieczność wyłączenia z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego 
wpisu do dziennika

® przygotowanie dźwigów do badania UDT
5. Zamawiający wymaga w ramach świadczonej usługi asystowania przy corocznych 
przeglądach rewizyjnych UDT.
6. Konserwacje winny być wykonywane w godzinach urzędowania 7:30 do 13:30 w dni 
robocze. Zamiar przeprowadzenia konserwacji powinien zostać zgłoszony przez wykonawcę 
mailowo lub faksem co najmniej na 2 dni przed konserwacją.
7. W przypadku zgłoszenia awarii wykonawca winien ją zdiagnozować oraz poinformować 
upoważnionego przedstawiciela zamawiającego o szacowanych kosztach części 
podlegających wymianie w celu podjęcia dalszych działań .
8. Wykonawca na części podlegające wymianie zobowiązany jest przedstawić cennik 
wykonawcy obowiązujący na dzień wykonania usługi wraz z uwzględnieniem co najmniej 
5% rabatu.
9. Wykonawca w formularzu ofertowym dodatkowo winien wycenić 1 roboczogodzinę pracy 
w razie dodatkowego wezwania.
10. Wymagany czas podjęcia reakcji na zgłoszenie awarii do 2 godzin licząc od momentu 
zgłoszenia.
11. Zamawiający wymaga połączenia awaryjnego z kabiny windy wraz z dostępem do 
całodobowego centrum zgłoszeniowego w dwóch dźwigach w budynku Prokuratury 
Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d.

2) Termin wykonania zamówienia; od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu.

2. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to 
wynika z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku zamówienia.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Sposób oceny spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności



związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 
100 000,- zl

c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Sposób oceny spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, 
że: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą: - odpowiednie dla 
rodzaju instalacji uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne wydane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. 
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji 
urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń 
kwałifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się ekspłoatacja urządzeń, 
instałacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003 r. poz. 828 z późn. zm.) - uprawnienia elektryczne E i D 
do lkV instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - uprawnienia UDT 
do konserwacji urządzeń transportu bliskiego wind, platform i suwnic.

d) przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu 
i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie 
warunku nie później niż na dzień zawarcia umowy. Zamawiający dokona formalnej oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub 
dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający szczegółowo wskazuje w ust. 4 Ogłoszenia dotyczącym wykazu oświadczeń 
lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od 
Wykonawcy.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia.
b) 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 upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) aktualna polisa odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 
nie niższą niż 100 000,- zł
d) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz 
z niezbędnymi informacjami i oświadczeniem Wykonawcy dotyczących tych osób, zgodnego 
z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami:
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 61 203) lub 
drogą elektroniczną (adres e-mail Zamawiającego: zaniowieiiia@rzeszow.po.gov.pl)
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia - Damian Skrobacz tel. 17 50 61 267, Jerzy Ogorzałek 
tel. 17 50 61 250,
b) w sprawach procedury -  Joanna Cynarska, tel. 17 50 61 254,

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

7) Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą:
30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8) Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Zamawiający zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty w postępowaniu zgodnie 
z załączonym formularzem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów określonych w ust. 4 niniejszego 
Ogłoszenia najpóźniej w dniu wyznaczonym jako data zawarcia umowy.

9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 08 grudnia 2020 r., 
w formie: (zgodnie z wyborem wykonawcy)
a) pisemnej na adres zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 
45d, 35-078 Rzeszów;
b) na nr fax 17 50 61 203;
c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl

10) Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą.
2. W cenie ofertowej winny zostać ujęte przewidywane koszty związane z realizacją 
zamówienia.
3. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z załączonym formularzem 
ofertowym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
4. Oferowane ceny jednostkowe są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Przez cenę brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 178)

11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest łączna cena brutto, zwana również ceną za wykonanie 
całego zamówienia -  waga kryterium cena: 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która nie podlega odrzuceniu 
i uzyskała największą ilość 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.
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4. Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
PC- CN/CB xl00 pkt., gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB 
- cena badana. Oferta wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość 
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
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 do zawarcia umowy pomiędzy 
stronami, W oparciu o przyjętą ofertę strony potwierdzają zawarcie umowy w formie 
pisemnej,

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 talach warunkach: Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do 
ogłoszenia

15) 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: seki-etariat@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 pn.: „Usługę 
konserwacji wind w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie”, sygnatura PO YII WB 
262.127.2020 prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
• 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 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.), dalej zwana „ustawą 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
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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.

16) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp oraz 
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740)

kierownik Zamawiającego

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Wykaz osób
5. Wzór umowy



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
PO VII WB 262.127.2020

/  pieczęć W ykonawcy/

FORMULARZ OFERTY

Niżej podp isan i:..........................................................................................

działający w imieniu i na rzecz:

(nazwa i siedziba W ykonawcy)

Nr telefonu ............................................................ /faksu.......................... ....... ................................................. /

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

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Usługę konserwacji wind w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie” zgodnie 
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto:................................................ zł

Podatek VAT:............................................ zł

Cenę brutto:................................................zł

Słownie brutto:................................................................................................................ zł

Zgodnie z kalkulacją przedstawioną poniżej:

Cena netto za 1 m-c usługi konserwacji 2 dźwigów przy ul. Hetmańskiej 45d:................... zł

Cena brutto za 1 m-c usługi konserwacji 2 dźwigów przy ul. Hetmańskiej 45d:................. zł

Słownie brutto...................................................................................................zł

Cena brutto 1 roboczogodziny.......................................................................... zł

Słownie brutto 1 roboczogodzina......................................................................zł

2. Oświadczamy, że posiadamy aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
uprawnienia do dokonywania przeglądów konserwacyjnych wind odpowiadających 
wymaganiom objętym przedmiotem zamówienia.
3. Oświadczamy, że w podanych cenach uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 
zamówienia.



4. Oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2022 r.
5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i uznajemy się za związanych 
określonymi w nim postanowieniami. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego,
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu, tj. przez 
okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art,13 lub art.14 
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu *.

* - należy wykreślić jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub 
art.14 ust.5 RODO .

l -  rozporządzenie 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.l).

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta_zawiera/ nie zawiera** informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy: samodzielnie/przy pomocy 
podwykonawców, którym powierzymy wykonanie części zamówienia ***

u ..............................................................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................................................................................................

3).................................................................................................................................................

** -niepotrzebne skreślić
*** -wypełnić w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom poprzez wskazanie zakresu do 

wykonania przez podwykonawcę

(data i podpis osobyfosób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

PO VII WB 262.127.2020

/ pieczęć Wykonawcy/

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
(nazwa oraz adres zamawiającego)

(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 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Usługę konserwacji wind w obiekcie Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie”

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

o s oby/o só b/u mo co w an ej/u mo co wany cii 

do reprezentowania wykonawcy)



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
PO VII WB 262.127.2020

(pieczęć W ykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia którymi dysponuje 
lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje
zawodowe

Zakres
wykonywanych

czynności

Podstawa
dysponowania

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia 
spełniają i będą spełniać w trakcie realizacji zamówienia wszystkie wymagania określone 
w Ogłoszeniu,

(miejscowość i data) podpis osoby uprawnionej/upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
PO VII WB 262.127.2020

Wzór - Umowa nr 262.127.2020 

zawarta w Rzeszowie w dniu .... grudnia 2020 roku pomiędzy:

....................... z siedzibą w .................. przy ulicy ......................  wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ......................  Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: ....................., REGON: ................. , NIP: ........................ ,
reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawcą 
a:

Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie 
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów 
NIP: 813-27-03-518 
REGON: 000000402

reprezentowaną przez:

.............................. Prokuratora Okręgowego

zwany dalej Zamawiającym, 

o następującej treści:

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie ogłoszenia 
o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 Euro na „Usługę konserwacji wind w obiekcie Prokuratury 
Okręgowej w Rzeszowie” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres od 1 stycznia 2021 r, do 31 grudnia 
2022 r. usługi utrzymywania konserwacji w stanie zapewniającym bezpieczne działanie 
dwóch dźwigów osobowych zamontowanych w obiekcie Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ul. Hetmańska 45d - 2 szt.:
Rodzaj i typy urządzeń:
PW08/10-19 Kone Monospace, osobowy, liczba przystanków 5, udźwig 630 kg, producent 
KONE OYJ, Kone Corporation (GSL Europę), instalujący dźwigi: KONE sp, z o.o. 
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

2. Zakres czynności wykonywanych w ramach konserwacji dźwigów musi być zgodny 
z wymogami ustalonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń oraz przepisach 
dozoru technicznego.



1. Zamawiający wymaga w ramach świadczonej usługi dokonywania przeglądów 
konserwacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń oraz asystowania przy 
corocznych przeglądach rewizyjnych UDT.

2. Konserwacje winny być wykonywane w godzinach urzędowania jednostki, tj.: od 7:30 do 
13:30 w dni robocze. Zamiar przeprowadzenia konserwacji powinien zostać zgłoszony przez 
wykonawcę mailowo lub faksem co najmniej na 2 dni przed konserwacją. Wykonanie 
konserwacji Wykonawca zgłasza Zamawiającemu faxem lub pocztą elektroniczną na adres 
dskorbacz@rzeszow.po.gov.pl, jogorzalek@rzeszow.po.gov.pl oraz potwierdza stosownym 
wpisem w dokumentacji urządzeń (książki serwisowe itp.).

3. W przypadku zgłoszenia awarii wykonawca winien ją zdiagnozować oraz poinformować 
upoważnionego przedstawiciela zamawiającego o szacowanych kosztach naprawy.

4. W przypadku konieczności wymiany części, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 
Zamawiającemu cennika obowiązującego na dzień wykonania usługi wraz z uwzględnieniem 
co najmniej 5% rabatu.

5. Zgłoszenia awarii zamawiający dokonuje telefonicznie, na nr ...................... 365 dni
w roku i 24h/dobę.

6. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji do 2 godzin licząc 
od momentu zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej.

7. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, Zamawiający wymaga zapewnienia połączenia 
awaryjnego z kabiny windy wraz z dostępem do całodobowego centrum zgłoszeniowego w 
dwóch dźwigach w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d.

8. W sytuacji uwięzienia osób w windzie wymagany czas reakcji wynosi maksymalnie 
30 minut od momentu telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego, 
zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej lub przez osobę uwięzioną w windzie, przy użyciu 
połączenia awaryjnego -  w zależności od tego, które zawiadomienie nastąpi wcześniej

9. Wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem w sprawności uiządzeń dźwigowych winny 
być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności 
z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw 
i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

10. Do wykonawcy należy w szczególności:
• przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń
• dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonych 

w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz 
cięgien nośnych i ich zamocowań
b) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych
c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych
d) prawidłowości obsługi

§2, Obowiązki i zakres odpowiedzialności wykonawcy

mailto:dskorbacz@rzeszow.po.gov.pl
mailto:jogorzalek@rzeszow.po.gov.pl


® sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji 
eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych 
i rozłącznych
b) toru jezdnego dźwignic szynowych
c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej

• odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji 
wyników przeglądów i wykonywanych czynności 

« bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które 
spowodowały konieczność wyłączenia z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego 
wpisu do dziennika

11. Wykonawca odpowiada za:
1) bezpieczeństwo pracy konserwatorów wykonujących czynności przeglądu 

i konserwacji,
2) utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych prac oraz przestrzeganie 

przepisów bhp i ppoż.,
3) szkody w sprzęcie objętym umową powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania 

obowiązków wykonawcy,
4) konserwowane urządzenia od chwili przekazania urządzenia do wykonania prac 

konserwacyjnych do chwili odbioru urządzenia przez zamawiającego po zakończeniu 
konserwacji.

12. Wykonawca oświadcza, że prace konserwacyjne będą wykonywane przez uprawnione 
osoby, zgodnie z postanowieniami ust. 13 poniżej.

13. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w dacie podpisania umowy wykazu osób 
posiadających uprawnienia konserwacyjne wykonujących usługi, który stanowił będzie 
załącznik do umowy.

14. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w ust. 13, z tym zastrzeżeniem, że 
w tym zakresie wymagane jest zachowanie formy pisemnej zgłoszenia.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania na etapie realizacji umowy uprawnień 
posiadanych przez osoby konserwujące urządzenia.

§ 3. Obowiązki i uprawnienia Zmawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia:
1) swobodnego i ciągłego dostępu konserwatora do urządzenia -  w okresie
świadczenia usług konserwacyjnych.
2) zasilania urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami dotyczącymi 
danego urządzenia.

§ 4.Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonywania zamówienia wynosi przez okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2022 r.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron z zachowaniem



1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.

§ S.Osoby do kontaktów

l.Do kontaktów w sprawach realizacji umowy wyznacza się:
ł) ze strony wykonawcy:
- .................................. tek :.............................. , e-mail:,

2) ze strony zamawiającego:
- ................................... tek :............................. , e-mail:
- ................................... tek :............................. , e-mail:

§ ó.Warimki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy dotyczącego konserwacji, w okresach miesięcznych. Dodatkowo 
wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby i rodzaju usuwanych awarii. 
Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o stawki określone w ust. 2 i 3 oraz 4 poniżej 
oraz §2 ust. 3 i 4 powyżej. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, sporządzonej w oparciu 
o potwierdzenia o wykonanych konserwacjach oraz usuniętych awariach, o których mowa 
w §2 ust. 2 powyżej. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT 
Zamawiającemu, Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego.

2. Cena brutto za 1 m-c usługi konserwacji 2 dźwigów przy ul. Hetmańskiej 45d wynosi:
............słownie brutto złotych:..........................................................

3. Cena brutto 1 roboczogodziny wynosi:............................
słownie brutto 1 roboczogodzina:........................................

4. Strony zgodnie postanawiają, że maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi
............... zł i w przypadku wyczerpania tej kwoty przed okresem obowiązywania umowy
umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności jej wypowiadania.

§ 7, Kary umowne

1, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% 
maksymalnej wartości zamówienia brutto (§6 ust. 4 powyżej), za każdy dzień niewykonania 
lub wykonania usługi niezgodnie z warunkami określonymi w umowie.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów o których mowa w § 2 ust. 6 i 8 
umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0.01% - 
maksymalnej wartości zamówienia brutto (§6 ust. 4 powyżej) za każde 15 minut zwłoki.

3. W przypadku obciążenia Wykonawcy karami umownymi, dotyczącymi nienależytego



wykonania usługi za dany miesiąc (ust. ł i 2 powyżej) Zamawiający będzie dokonywał 
potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za ten miesiąc.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości 
zamówienia (§6 ust. 4 powyżej).

5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, 
odszkodowania przewyższającego karę umowną.

6. Strony ustalają, że wierzytelności z tytułu umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz 
osób trzecich.

§ 8. Postanowienia końcowe
ł. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności fonny 

pisemnej w postaci aneksu.

2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:


