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Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE
DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym składamy wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej
na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu – budowie instalacji depozytorów kluczowych
w kompleksie wojskowym Warszawie, nr sprawy 18/ZP/18.
1. Oświadczamy, że:
1)

zdobyliśmy

wszelkie

informacje

konieczne

do

przygotowania

wniosku

o

dopuszczenie

do udziału w postępowaniu i przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu;
2)

do realizacji zamówienia osoby wskazane w załączonym wykazie osób będą zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego opisanym w pkt. II.1.5 Ogłoszenia
o zamówieniu – krótki opis przedmiotu zamówienia.

2. Niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się z ......... kolejno ponumerowanych
stron.
3. Integralną część wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowią następujące załączniki:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnienia kryteriów selekcji – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ważne
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”.
W przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia:
a)

ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony
informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” – co najmniej jeden z Wykonawców
(członków konsorcjum),
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ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia potwierdzające

b)

zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” – pozostali
z Wykonawców (członków konsorcjum),
3) ważna koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z póź. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia,
realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego.
W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum, koncesję musi posiadać ten
Wykonawca (członek konsorcjum), którego pracownicy będą wykonywać prace polegające na:
montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie

a)

chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich
zainstalowania,
montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji,

b)

naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscu zainstalowania,
zgodnie z art. 3. ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia,
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego;
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik
nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
7) ………………………………………………………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………………………………………………………
9) ………………………………………………………………………………………………………………
……

..................................................................
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIA KRYTERIÓW SELEKCJI

Przystępując do postępowania o udzielenie publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzonego
w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na modernizacji
i rozbudowie systemu kontroli dostępu – budowie instalacji depozytorów kluczowych w kompleksie wojskowym
Warszawie, nr sprawy 18/ZP/18:
Działając w imieniu Wykonawcy:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam,
że wyżej wymieniony Wykonawca jest:
 małym przedsiębiorcą*
 średnim przedsiębiorcą*
 żadne z powyższych*
Oświadczam,
że na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełniam warunki udziału
w postępowaniu, tj.:
1. dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać:
1) wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ważne świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli
co najmniej „poufne”.
W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum:
a) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” – co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum),
b) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony
informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” - pozostali z Wykonawców (członków konsorcjum),
2) ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1432 z póź. zm) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie
zabezpieczenia technicznego.
W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum, koncesję musi posiadać ten Wykonawca
(członek konsorcjum), którego pracownicy będą wykonywać prace polegające na:
a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób
i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach
i awaryjnym otwieraniu w miejscu zainstalowania,
zgodnie z art. 3. ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia.
2. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
3. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował:
a) jednym kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
co najmniej z ograniczeniami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
posiadającego:
- zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego,
- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego
z określonym w nim terminem ważności,
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- aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci do 1kV na stanowisku dozoru,
- ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
co najmniej „poufne,
b) co najmniej jednym instalatorem, posiadającym:
- zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego,
- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalowania systemów alarmowych,
- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie systemu kontroli odstępu Andover Continuum
na poziomie – C3a - Continuum – kontrola dostępu,
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci do 1kV na stanowisku co najmniej eksploatacji,
- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej
„poufne”.
c) Zamawiający dopuszcza skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno na etapie składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jak i w trakcie obowiązywania umowy, inne osoby niż
wymienione powyżej jakimi dysponuje Wykonawca.
d) osoby realizujące prace związane z instalowaniem, podłączeniem, uruchomieniem, konfigurowaniem urządzeń
i systemów ochrony technicznej muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, legitymacje kwalifikowanego
pracownika ochrony technicznej oraz dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalowania
systemów alarmowych.
e) pozostałe osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać pisemne upoważnienie
kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli "zastrzeżone", o których mowa w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych lub aktualne poświadczenie bezpieczeństwa.
f) wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne zaświadczenie
o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, wydanym na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów
zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu
rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 258, poz. 1751) lub rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia
szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1483).
g) osoby skierowane do wykonania zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie lub w przypadku
cudzoziemców muszą uzyskać pozwolenie jednorazowe na wstęp na teren chronionego obiektu wojskowego,
wydane zgodnie z decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
organizacji współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (słownie: pięciu lat), przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną, w zakres której wchodziło wykonanie systemu
depozytorów kluczowych wraz z systemem master key. Wartość wykonanego systemu: 500.000,00 zł (słownie
złotych: pięćset tysięcy 00/100) brutto.
Oświadczam,
że na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 131e ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, wykluczy:
1. Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy, z wyłączeniem Wykonawców skazanych
za przestępstwo, o którym mowa w art. 181–188 i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, i pkt 14,
gdy osoba o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13,
z wyjątkiem przestępstw, o których mowa w art. 181–188 i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
2. Wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka zarządu,
komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku z podejmowanym przez niego
działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33
ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r.
poz. 21 i 1224);
3. Wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub
których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa,
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także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której
mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
4. Wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o których mowa
w art. 131d ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 131d ust. 2 ustawy.
Oświadczam,
że na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełniam kryteria selekcji.
Zamawiający określa nw. kryteria selekcji ograniczonej liczby Wykonawców:
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 15, Zamawiający dokona
zgodnie z ustawą badania złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentu – Wykaz
robót. Na tej podstawie Zamawiający dokona selekcji Wykonawców kierując się następującymi zasadami:
1. Zamawiający zsumuje wartości brutto robót wykazanych w kolumnie nr 5 Wykazu robót, spełniających wymagania
określone w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej. Do złożenia oferty
zostanie zaproszonych 15-stu Wykonawców, których zsumowana wartość brutto, o której mowa wyżej, będzie
największa zgodnie z malejącą kolejnością.
2. Zamawiający podczas sumowania wartości brutto ww. robót budowlanych nie będzie brał pod uwagę robót
budowlanych wykazanych w dokumencie Wykaz robót, uzupełnionym z zastosowaniem art. 26 ust. 3 (powyższe nie
dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w uzupełnionym w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wykazie przedstawi te same roboty
budowlane co w pierwotnym wykazie załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu).
3. Jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentu Wykaz robót, Zamawiający uzna sumę wartości robót budowlanych, jako
0 PLN.
4. Jeżeli żadna z robót budowlanych wykazanych w załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
dokumencie – Wykaz robót, nie będzie spełniała wymagań określonych w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym
zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna sumę wartości robót budowlanych, jako 0 PLN.
5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jednocześnie
zsumowana wartość robót budowlanych będzie taka sama, i nie ma obiektywnego sposobu na ich sklasyfikowanie
na odrębnych pozycjach, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty wszystkich tych Wykonawców mając na uwadze
wyrażoną w art. 7 ustawy zasadę uczciwej konkurencji równego traktowania Wykonawców.
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej nie polegam
na zasobach innych podmiotów.*
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej, polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:*
1) ………………………………………………………………………………..…………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot, tj. podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
oraz określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Należy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów:
Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu:
nie zachodzą* / zachodzą*
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączam Zobowiązanie ww. podmiotu/podmiotów
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.*

……………………………………………………….

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

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

pieczęć Wykonawcy

Data

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: 18/ZP/18
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Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(nazwa i adres podmiotu oddającego zasoby)

Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Oświadczam, że na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

……..………………………………………………………………………………………….……………………
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

niezbędne, niżej wymienione, zasoby na potrzeby wykonania zamówienia publicznego na wykonanie
newralgicznej roboty budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu –
budowie instalacji depozytorów kluczowych w kompleksie wojskowym Warszawie, nr sprawy 18/ZP/18:
1. zdolność techniczna lub zawodowa *
2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa *
W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi
zasobami na potrzeby realizacji ww. zamówienia, informuję że:
1. zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów to:
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………
……..………………………………………………………………………………………….…………………
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………
2. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę, przy wykonaniu ww. zamówienia będzie polegał
na **:
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………
……..………………………………………………………………………………………….………………..
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………
3. charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z Wykonawcą, będzie polegał na:
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………
……..………………………………………………………………………………………….…………………
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………
4. mój zakres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na:
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………
……..………………………………………………………………………………………….…………………
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………
Nr sprawy: 18/ZP/18
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5. mój okres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie wynosił:
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………
……..………………………………………………………………………………………….…………………
……..…………………………………………………………………………………...…….…………………

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 § 1 k.k.

................................., ..............................
(miejscowość i data)

..............................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu podmiotu)

* niepotrzebne skreślić
** np. konsultacje, doradztwo, podwykonawstwo.

Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1 – 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Nr sprawy: 18/ZP/18
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Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Wykaz robót budowlanych
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej
na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu – budowie instalacji depozytorów kluczowych w kompleksie wojskowym
Warszawie, nr sprawy 18/ZP/18, oświadczamy, że wykonaliśmy następujące roboty budowlane odpowiadające wymaganiom
Zamawiającego:

Nazwa i adres
Wykonawcy
Lp.

albo podmiotu
trzeciego, o którym
mowa w art. 22 a ust. 1
ustawy*

Podmiot na
rzecz którego
wykonano
zamówienie

Przedmiot zamówienia
– tytuł i opis robót budowlanych
(w tym m.in. rodzaj i miejsce wykonania)

(nazwa i adres)

Wartość (konkretna kwota) zamówienia
wykonanego przez Wykonawcę albo
podmiot trzeci, o którym mowa w art. 22 a
ust. 1 ustawy

Okres realizacji
początek

zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (słownie: pięciu lat), przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną, w zakres której
wchodziło wykonanie systemu depozytorów kluczowych wraz z systemem master key. Wartość wykonanego systemu: 500.000,00 zł (słownie
złotych: pięćset tysięcy 00/100) brutto.
1

2

3

4
Tytuł i krótki opis roboty budowlanej:
……………………………………………
……………………………………………
W zakres powyższej roboty budowlanej
wchodziło wykonanie systemu
depozytorów kluczowych wraz
z systemem master key.

1

5

6

7

Wartość roboty budowlanej
wskazanej w kolumnie nr 4:
.................................... zł brutto,
w tym, wartość wykonanego systemu
depozytorów kluczowych wraz z
systemem master key:
………………….…… zł brutto.

Tytuł i krótki opis roboty budowlanej:
……………………………………………
……………………………………………
W zakres powyższej roboty budowlanej
wchodziło wykonanie systemu
depozytorów kluczowych wraz
z systemem master key.

2

Wartość roboty budowlanej
wskazanej w kolumnie nr 4:
.................................... zł brutto,
w tym, wartość wykonanego systemu
depozytorów kluczowych wraz z
systemem master key:
………………….…… zł brutto.

Do niniejszego wykazu załączamy dowody określające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie
w szczególności, że ww. roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
zakończone.
* Należy podać podmiot, który wykonał wykazywaną robotę budowlaną.
Wykonawca, na zasadach określonych w szczególności w art. 22 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), 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. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

- wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

..................................................................
(miejscowość i data)

Nr sprawy: 18/ZP/18

.........................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

str. 8

Złącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wykaz osób
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie newralgicznej roboty
budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu – budowie instalacji depozytorów
kluczowych w kompleksie wojskowym Warszawie, nr sprawy 18/ZP/18, oświadczamy, że do realizacji przedmiotowego
zamówienia zostaną skierowane następujące osoby:

Kierownik budowy
L.p.

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej
z ograniczeniami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
……………………………………………………………………
Imię
i nazwisko
………………………………………………………………………
Zaświadczenie właściwego
komendanta wojewódzkiego Policji
o dokonaniu wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego
Aktualne zaświadczenie o wpisie
na listę członków, wydane przez
właściwą izbę samorządu
zawodowego z określonym w nim
terminem ważności
Aktualne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające
do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci do 1kV
na stanowisku dozoru

1

Ważne poświadczenie
bezpieczeństwa uprawniające
do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej
„poufne”

Zaświadczenia stwierdzające
odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych

Zakres wykonywanych czynności
w przedmiotowym postępowaniu

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą **

Nr zaświadczenia: …………………………………………
Wydane przez: ……………………………………………
Data wydania: ……………………………………………

Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: ………………………..
Termin ważności:…………......................

Świadectwo nr: ……………………………………………
Wydane przez: ……………………………………………
Data wydania: ……………………………………………

Nr poświadczenia: ……………………………………………
Klauzula dostępu do informacji niejawnych: ……………………………………………
Termin ważności poświadczenia: ……………………………………………
Organ wydający poświadczenie: ……………………………………………
Nr zaświadczenia: …………..........................
Data wydania zaświadczenia: …………..........................
Podmiot wydający zaświadczenie: …………..........................

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Podstawa dysponowania
osobą ***:
- umowa o pracę,
- umowa zlecenie,
- umowa o dzieło,
- właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
- zobowiązanie innego podmiotu *,
- inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji):
……….................

Instalator

2

Imię
i nazwisko
Zaświadczenie właściwego
komendanta wojewódzkiego Policji
o dokonaniu wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego

Nr sprawy: 18/ZP/18

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nr zaświadczenia: …………………………………………
Wydane przez: ……………………………………………
Data wydania: ……………………………………………
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Dokument potwierdzający
posiadanie kwalifikacji w zakresie
instalowania systemów alarmowych
Dokument potwierdzający
posiadanie kwalifikacji w zakresie
systemu kontroli dostępu Andover
Continuum na poziomie – C3a Continuum – kontrola dostępu
Aktualne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające
do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci do 1kV
na stanowisku co najmniej
eksploatacji

Poświadczenie bezpieczeństwa
uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli
co najmniej „poufne”

Zaświadczenia stwierdzające
odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych

Zakres wykonywanych czynności
w przedmiotowym postępowaniu

Informacja o podstawie
do dysponowania osobą**

Nr dokumentu: ……………………………………………
Wydany przez: ……………………………………………
Data wydania: ……………………………………………

Nr dokumentu: ……………………………………………
Wydany przez: ……………………………………………
Data wydania: ……………………………………………

Świadectwo nr: ……………………………………………
Wydane przez: ……………………………………………
Data wydania: ……………………………………………

Nr poświadczenia: ……………………………………………
Klauzula dostępu do informacji niejawnych: ……………………………………………
Termin ważności poświadczenia: ……………………………………………
Organ wydający poświadczenie: ……………………………………………
Nr zaświadczenia: …………..........................
Data wydania zaświadczenia: …………..........................
Podmiot wydający zaświadczenie: …………..........................

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Podstawa dysponowania
osobą ***:
- umowa o pracę,
- umowa zlecenie,
- umowa o dzieło,
- właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
- zobowiązanie innego podmiotu *,
- inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji):
……….................

* Wykonawca, na zasadach określonych w szczególności w art. 22 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),
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. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.

- wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
** Należy wskazać podstawę do dysponowania.
*** Niewłaściwe skreślić

..................................................................
(miejscowość i data)

Nr sprawy: 18/ZP/18

.........................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy
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