nazwa Wykonawcy: ............................................................

Numer wniosku:

adres Wykonawcy: .............................................................

-------------------nadaje Zamawiający

..............................................................
telefon: ……………...………faks: .........................................
e-mail: ……………………………………………………………

Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE
DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowanym w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 271027 – 2012 z dnia 21 grudnia 2012 r., składamy wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, wymianę i przeniesienie urządzeń wchodzących
w skład systemów zabezpieczeń technicznych oraz aktualizację dokumentacji powykonawczej,
nr sprawy 122/ZP/12.
1. Oświadczamy, Ŝe:
1)

zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu,

2)

zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu i przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

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)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

……

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

Nr sprawy: 122/ZP/12

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

str. 1

Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

„WZÓR”

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
art. 22 ust. 1 pkt 1) – 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu ograniczonego na dostawę, wymianę i przeniesienie urządzeń wchodzących w skład
systemów zabezpieczeń technicznych oraz aktualizację dokumentacji powykonawczej,
nr sprawy 122/ZP/12, w imieniu:

……………………………………………………………………………………….………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczam/y, Ŝe na dzień, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu spełniam/y warunki dotyczące:
− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
− posiadania wiedzy i doświadczenia,
− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
− sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 233 § 1 k.k.

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

Nr sprawy: 122/ZP/12

.........................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

„WZÓR”

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu ograniczonego na dostawę, wymianę i przeniesienie urządzeń wchodzących w skład
systemów zabezpieczeń technicznych oraz aktualizację dokumentacji powykonawczej,
nr sprawy 122/ZP/12, w imieniu:

……………………………………………………………………………………….………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczam/y, Ŝe na dzień, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 233 § 1 k.k.

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

Nr sprawy: 122/ZP/12

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

str. 3

Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

„WZÓR”

OŚWIADCZENIE
(dotyczy osób fizycznych)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu ograniczonego na dostawę, wymianę i przeniesienie urządzeń wchodzących w skład
systemów zabezpieczeń technicznych oraz aktualizację dokumentacji powykonawczej,
nr sprawy 122/ZP/12, w imieniu:

……………………………………………………………………………………….………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczam/y, Ŝe na dzień, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 233 § 1 k.k.

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

Nr sprawy: 122/ZP/12

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

str. 4

Załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, wymianę i przeniesienie urządzeń
wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych oraz aktualizację dokumentacji
powykonawczej, nr sprawy 122/ZP/12, oświadczamy, Ŝe wykonaliśmy następujące dostawy
odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:
Nazwa i adres
Wykonawcy lub
podmiotu
wykazującego
doświadczenie*

Podmiot na rzecz którego
wykonano zamówienie
(nazwa i adres)

Przedmiot zamówienia
– tytuł i opis dostawy

Wartość brutto
(konkretna kwota)
zamówienia wykonanego
przez Wykonawcę lub
podmiot wykazujący
doświadczenie

Okres realizacji
od – do
(dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr)

Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy
obejmujące swoim zakresem dostawę i montaŜ systemów zabezpieczeń technicznych, w tym systemów: kontroli dostępu,
telewizji przemysłowej i sygnalizacji włamania i napadu, zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004:2010, o wartości nie
mniejszej niŜ 70.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) kaŜda

Na potwierdzenie powyŜszego załączamy dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane w tabeli dostawy
zostały wykonane naleŜycie.

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

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

* Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.

Nr sprawy: 122/ZP/12
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Załącznik nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
WYKAZ OSÓB
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, wymianę i przeniesienie

urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych oraz aktualizację dokumentacji powykonawczej, nr sprawy 122/ZP/12, oświadczamy,
Ŝe następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:

Co najmniej 2 instalatorów (zgodnie z pkt III.3.4 ust. 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu)
Kwalifikacje zawodowe
Imię i
nazwisko

Doświadczenie
i wykształcenie

Nr świadectwa:

Aktualne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające
do zajmowania się
eksploatacją urządzeń
instalacji i sieci do 1 kV na
stanowisku eksploatacji
Nr świadectwa:

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych
Numer poświadczenia:

…………………………….
Data wystawienia:

………..……………….………
Data wystawienia:

……….………………..………
Data wystawienia:

……………………………………………………
Klauzula dostępu do informacji niejawnych:

……………………….……
Organ wydający licencję:

……………………….………..
Organ wydający świadectwo:

……………………...…………
Organ wydający świadectwo:

…………………….………

………….……………………..

…………………………………

Licencja pracownika
zabezpieczenia
technicznego co najmniej
I stopnia

Świadectwo ukończenia
kursu w zakresie co najmniej
instalowania systemów
alarmowych w klasie SA 4

Nr licencji:

Poświadczenie bezpieczeństwa
upowaŜniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne

Zakres
wykonywanych
czynności w
przedmiotowym
postępowaniu

Oświadczenie o
dysponowaniu
osobami*

……………………………………………………
Termin waŜności poświadczenia:
………………….…………………..……………
Organ wydający poświadczenie:
……………………………………………………

dysponuję / będę
dysponował***

Numer zaświadczenia:
……………………………………………………
Data wystawienia:
……………………………………………………
Podmiot wydający zaświadczenie:
Nr licencji:

Nr świadectwa:

Nr świadectwa:

……………………………………………………
Numer poświadczenia:

…………………………….
Data wystawienia:

………..……………….………
Data wystawienia:

……….………………..………
Data wystawienia:

……………………………………………………
Klauzula dostępu do informacji niejawnych:

……………………….……
Organ wydający licencję:

……………………….………..
Organ wydający świadectwo:

……………………...…………
Organ wydający świadectwo:

…………………….………

………….……………………..

…………………………………

………………….…………………..……………
Organ wydający poświadczenie:

Numer zaświadczenia:
……………………………………………………
Data wystawienia:
……………………………………………………
Podmiot wydający zaświadczenie:
……………………………………………………

Nr sprawy: 122/ZP/12
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Podstawa
dysponowania
osobą***:
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel (osoba
fizyczna
prowadząca
działalność
gospodarczą)
- zobowiązanie
innego podmiotu
- inne (podać jakie)
..............................

……………………………………………………
Termin waŜności poświadczenia:

……………………………………………………

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami**

dysponuję / będę
dysponował***

Podstawa
dysponowania
osobą***:
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel (osoba
fizyczna
prowadząca
działalność
gospodarczą)
- zobowiązanie
innego podmiotu
- inne (podać jakie)
..............................

Co najmniej 1 projektant (zgodnie z pkt III.3.4 ust. 1 ppkt 2) ogłoszenia o zamówieniu)
Kwalifikacje zawodowe
Imię i
nazwisko

Doświadczenie
i wykształcenie

Licencja
pracownika
zabezpieczenia
technicznego II
stopnia

Świadectwo ukończenia
kursu w zakresie
projektowania
systemów alarmowych
w klasie SA 4, lub
kategorii 4

Świadectwo
ukończenia
kursów w
zakresie TSN
PELCO

Nr licencji:

Nr świadectwa:

Nr świadectwa:

……………………
Data wystawienia:

...………..……………….
Data wystawienia:

………...…………
Data
wystawienia:

……………………
Organ wydający
licencję:

.……………………….…
Organ wydający
świadectwo:

…………………….

….……….………………

………….……..…
Organ wydający
świadectwo:

Aktualne świadectwo
kwalifikacyjne
uprawniające do
zajmowania się
eksploatacją urządzeń
instalacji i sieci do 1 kV
na stanowisku dozoru
Nr świadectwa:

Numer poświadczenia:

……….………………….
Data wystawienia:

……………………………………………………
Klauzula dostępu do informacji niejawnych:

…………………….........
Organ wydający
świadectwo:

Poświadczenie bezpieczeństwa
upowaŜniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych

Zakres
wykonywanych
czynności w
przedmiotowym
postępowaniu

……………………………………………………
Termin waŜności poświadczenia:
………………….…………………..……………
Organ wydający poświadczenie:

….……………………….

dysponuję / będę
dysponował***

……………………………………………………

………….……..…

Oświadczenie o
dysponowaniu
osobami*

Numer zaświadczenia:
……………………………………………………
Data wystawienia:
……………………………………………………
Podmiot wydający zaświadczenie:

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami**

Podstawa
dysponowania
osobą***:
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel (osoba
fizyczna
prowadząca
działalność
gospodarczą)
- zobowiązanie
innego podmiotu
- inne (podać jakie)
..............................

……………………………………………………

Co najmniej 1 projektant (zgodnie z pkt III.3.4 ust. 1 ppkt 3) ogłoszenia o zamówieniu)
Kwalifikacje zawodowe

Imię i
nazwisko

Doświadczenie
i wykształcenie

Licencja
pracownika
zabezpieczenia
technicznego II
stopnia

Świadectwo ukończenia
kursu w zakresie
projektowania
systemów alarmowych
w klasie SA 4, lub
kategorii 4

Nr licencji:

Nr świadectwa:

……………………
Data wystawienia:

...………..……………….
Data wystawienia:

……………………
Organ wydający
licencję:

.……………………….…
Organ wydający
świadectwo:

…………………….

….……….………………

Świadectwo
ukończenia
kursów w
zakresie Andover
Continuum na
poziomie – C1 –
konfiguracja
systemu
Nr świadectwa:
………...…………
Data
wystawienia:
………….……..…
Organ wydający
świadectwo:

Aktualne świadectwo
kwalifikacyjne
uprawniające do
zajmowania się
eksploatacją urządzeń
instalacji i sieci do 1 kV
na stanowisku dozoru

Poświadczenie bezpieczeństwa
upowaŜniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych

Nr świadectwa:

Numer poświadczenia:

……….………………….
Data wystawienia:

……………………………………………………
Klauzula dostępu do informacji niejawnych:

…………………….........
Organ wydający
świadectwo:

………………….…………………..……………
Organ wydający poświadczenie:
……………………………………………………
Numer zaświadczenia:
……………………………………………………
Data wystawienia:
……………………………………………………
Podmiot wydający zaświadczenie:
……………………………………………………

Nr sprawy: 122/ZP/12

Oświadczenie o
dysponowaniu
osobami*

……………………………………………………
Termin waŜności poświadczenia:

…….…………………….
………….……..…

Zakres
wykonywanych
czynności w
przedmiotowym
postępowaniu
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dysponuję / będę
dysponował***

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami**

Podstawa
dysponowania
osobą***:
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel (osoba
fizyczna
prowadząca
działalność
gospodarczą)
- zobowiązanie
innego podmiotu
- inne (podać jakie)
..............................

Co najmniej 1 projektant (zgodnie z pkt III.3.4 ust. 1 ppkt 4) ogłoszenia o zamówieniu)
Kwalifikacje zawodowe

Imię i
nazwisko

Doświadczenie
i wykształcenie

Świadectwo
ukończenia
kursu w
zakresie
projektowania
systemów
alarmowych
Galaxy

Nr licencji:

Świadectwo
ukończenia
kursu w
zakresie
projektowania
systemów
alarmowych w
klasie SA 4, lub
kategorii 4
Nr świadectwa:

Nr świadectwa:

Nr świadectwa:

…………………
Data
wystawienia:

...………..……
Data
wystawienia:

...………..……
Data
wystawienia:

………...…………
Data
wystawienia:

…………………
Organ wydający
licencję:

.………………
Organ
wydający
świadectwo:

.………………
Organ
wydający
świadectwo:

………….……..…
Organ wydający
świadectwo:

Licencja
pracownika
zabezpieczenia
technicznego II
stopnia

…………………

Świadectwo
ukończenia
kursów w
zakresie instalacji
i konfiguracji
systemu InPro
BMS Entreprise

Aktualne
świadectwo
kwalifikacyjne
uprawniające do
zajmowania się
eksploatacją
urządzeń instalacji i
sieci do 1 kV na
stanowisku dozoru
Nr świadectwa:

Numer poświadczenia:

……….……………
Data wystawienia:

……………………………………………………
Klauzula dostępu do informacji niejawnych:

……………………...
Organ wydający
świadectwo:

Zakres
wykonywanych
czynności w
przedmiotowym
postępowaniu

Oświadczenie o
dysponowaniu
osobami*

……………………………………………………
Termin waŜności poświadczenia:
………………….…………………..……………
Organ wydający poświadczenie:

….…………………..
………….……..…

….……….……

Poświadczenie bezpieczeństwa
upowaŜniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne

……………………………………………………

dysponuję / będę
dysponował***

….……….……
Numer zaświadczenia:
……………………………………………………
Data wystawienia:
……………………………………………………
Podmiot wydający zaświadczenie:

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami**

Podstawa
dysponowania
osobą***:
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel (osoba
fizyczna
prowadząca
działalność
gospodarczą)
- zobowiązanie
innego podmiotu
- inne (podać jakie)
..............................

……………………………………………………

Imię i
nazwisko

Doświadczenie
i wykształcenie

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (zgodnie z pkt III.3.4 ust. 1 ppkt 5) ogłoszenia o zamówieniu)
Kwalifikacje zawodowe
Zakres
wykonywanych
Poświadczenie bezpieczeństwa upowaŜniające do
czynności w
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia
najmniej Poufne
w zakresie ochrony informacji niejawnych
przedmiotowym
postępowaniu
Numer poświadczenia:

Numer zaświadczenia:

……………………………………………………
Klauzula dostępu do informacji niejawnych:

……………………………………………………
Data wystawienia:

……………………………………………………
Termin waŜności poświadczenia:

……………………………………………………
Podmiot wydający zaświadczenie:

………………….…………………..……………
Organ wydający poświadczenie:

……………………………………………………

……………………………………………………

Oświadczenie o
dysponowaniu
osobami*

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami**

dysponuję / będę
dysponował***

Podstawa
dysponowania
osobą***:
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel (osoba
fizyczna
prowadząca
działalność
gospodarczą)
- zobowiązanie
innego podmiotu
- inne (podać jakie)
..............................

* W przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iŜ będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie innego podmiotu do oddania
mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia.
** Wskazać podstawę do dysponowania.
*** Niewłaściwe skreślić.

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

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

(miejscowość i data)
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