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( W z ó r ) 
 

Wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publ icznego 
 
 
 

…………………….., dnia ........................ 
              miejscowość 
 
Wykonawca: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy: 
 
…………………........................................................................................................................... 
 
Dokładny adres siedziby Wykonawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 

 
  Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum: 
 
NIP ……………………..........................  REGON ………………........................................... 
 
Konto bankowe:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ……………………….....................     nr telefaxu ……............................................ 
 
e-mail: ………………………………..       adres internetowy:   ……………………………… 

 
 
 
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A. 
   43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
 
 Niniejszym składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 4/2008/EZP/AP, prowadzonego w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem w temacie:  
   
 

„Ochrona osób i mienia, transport i konwojowanie wartości pienięŜnych  
oraz materiałów niebezpiecznych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
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Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przedstawiamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. Oświadczenie, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1  
pkt 1-3 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) – wg załączonego wzoru Zamawiającego. 

2. Oświadczenie, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych –  
wg załączonego wzoru Zamawiającego. 

3. Kserokopia koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia w formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.  

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy  
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu  
o udzielenie zamówienia.  

5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1  
pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeŜeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ opinia o badanym 
sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
za ten okres.    
(W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – 
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności  za okres jak w poprzednim 
zdaniu. W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez 
biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od wykonawcy złoŜenia stosownego oświadczenia.) 

9. Polisa OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
na kwotę nie mniejszą niŜ 2 000 000,00 zł . 

10. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę 
OC na wartość sumy gwarancyjnej minimum 2 000 000,00 zł (zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).  

11. Kserokopia decyzji administracyjnej zezwalającej na posiadanie broni na okaziciela. 
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12. Kserokopie świadectw broni dla 20 egzemplarzy broni palnej bojowej krótkiej oraz  
5 egzemplarzy broni palnej bojowej długiej (pistolet maszynowy). 

13. Kserokopia pozwolenia na uŜywanie częstotliwości radiowej na obszarze województw śląskiego  
 i małopolskiego. 

14. Wykaz minimum 80 licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej w tym 15 pracowników  
z licencją II stopnia.  

15. Kserokopie licencji pracowników o których mowa w pkt. 14. 

16. Kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa dopuszczających do dostępu do informacji niejawnych 
stanowiących tajemnicę słuŜbową o klauzuli „ZASTRZEśONE” dla licencjonowanych 
pracowników ochrony fizycznej o których mowa  w pkt 14. 

17. Kserokopie licencji dla 2 pracowników zabezpieczenia technicznego posiadających uprawnienia 
projektantów systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego w klasie co najmniej SA3. 

18. Kserokopie uprawnień projektantów systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego w klasie 
co najmniej SA3.     

19. Kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa dopuszczających do dostępu do informacji niejawnych 
stanowiących tajemnicę słuŜbową o klauzuli „POUFNE” dla pracowników projektantów 
systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego w klasie co najmniej SA3.     

20. Kserokopie licencji 8 pracowników ochrony fizycznej posiadających uprawnienia kierowców  
i konwojentów materiałów niebezpiecznych ADR. 

21. Kserokopie uprawnień ADR pracowników ochrony fizycznej o których mowa  w pkt. 20 

22. Kserokopie dowodów rejestracyjnych minimum 2 samochodów terenowych dla grup 
interwencyjnych oraz 2 samochodów osobowych dla potrzeb kontroli i nadzoru pełnienia słuŜby 
ochrony i konwojowania. 

23. Kserokopie dowodów rejestracyjnych minimum 2 samochodów o ładowności nie mniejszej niŜ 
1000 kg przystosowanych do transportu materiałów niebezpiecznych klasy I. 

24. Kserokopie świadectw potwierdzających przystosowanie samochodów o których  mowa w pkt. 23 
do transportu materiałów niebezpiecznych klasy I.  

25. Kserokopie 4 świadectw wzorcowania alkotestów dowodowych. 

26. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe dysponuje wyposaŜeniem wymaganym do realizacji zamówienia, 
tj. opatrunki osobiste  (1 opatrunek dla pracownika); kamizelki kuloodporne  -  4 szt.; hełmy 
kuloodporne  -  4 szt.; latarki  -  20 szt.; stacje bazowe   -  7szt.; radiotelefony  -  24 szt.; telefony 
komórkowe grupy interwencyjnej  -  2 szt.; kajdanki  -  27 szt.; pałka tonfa  -  27 szt.; ręczny 
miotacz gazu  -  27 szt. – wg załączonego wzoru Zamawiającego 

27. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe dysponuje wymaganym zabezpieczeniem technicznym – 
wymagany montaŜ systemu telewizji uŜytkowej w postaci 18 kamer stacjonarnych ze stałą 
ogniskową; 6 kamer obrotowych z zoomem optycznym min. x 22  i cyfrowym min. x 4;  
2 multipleksery; 4 monitory LCD; archiwizacja  cyfrowa przez okres 14 dni. Serwisowanie 
urządzeń telewizji uŜytkowej oraz ich bieŜąca konserwacja przynajmniej 1 raz na kwartał. 
Usunięcie usterek nastąpi w ciągu 12 godzin od zgłoszenia – wg załączonego wzoru 
Zamawiającego. 

28.  Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 
usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
(dniem wszczęcia postępowania jest data publikacji ogłoszenia o zamówieniu), a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na zabezpieczeniu  
i ochronie podmiotów (jednostek) gospodarczych, które podlegają obowiązkowej ochronie,  
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z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. Wymagane jest wykazanie naleŜytej 
realizacji usług na łączną wartość brutto  minimum 12 000 000,00 zł. Wzór wykazu stanowi 
załącznik nr 2 do wzoru Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

 
W przypadku składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez osoby,  
które wg Krajowego Rejestru Sądowego nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  
– naleŜy do Wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwa. 
 
 
 
 
 
 

    ………………............................……..................................…..  
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
Załączniki: 
1. Wzór oświadczeń wykonawcy 
2. Wzór wykazu usług. 
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załącznik nr 1 
do wzoru wniosku 

( W z ó r ) 
 
..................................................... 
pieczęć firmowa Wykonawcy 

…………………….., dnia ........................ 
             miejscowość 

 
 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na 

„Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie wartości pienięŜnych oraz materiałów 
niebezpiecznych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 
 
 
I.  Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, Ŝe: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
II.  Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24, tj.: 

ust.1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

• w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została  dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania; 

• w stosunku do nas  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości; 

ust. 2 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

• nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia wniosku osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności;  

• nie złoŜyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania.  

 
III.  Oświadczamy, Ŝe:  

a) -  będziemy posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na wartość sumy gwarancyjnej minimum  
2 000 000,00  zł; 

b) -  dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed podpisaniem umowy, 
najpóźniej w dniu podpisywania umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od 
zawarcia mowy; 

c) -  ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej 
polisy  pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych.  
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IV.  Oświadczamy, Ŝe dysponujemy wyposaŜeniem wymaganym do realizacji zamówienia, tj. 

opatrunki osobiste  (1 opatrunek dla pracownika); kamizelki kuloodporne  -  4 szt.; hełmy 
kuloodporne  -  4 szt.; latarki  -  20 szt.; stacje bazowe  -  7szt.; radiotelefony  -  24 szt.; telefony 
komórkowe grupy interwencyjnej  -  2 szt.; kajdanki  -  27 szt.; pałka tonfa  -  27 szt.; ręczny 
miotacz gazu  -  27 szt. 

 
V.  Oświadczamy, Ŝe dysponujemy wymaganym zabezpieczeniem technicznym – wymagany montaŜ 

systemu telewizji uŜytkowej w postaci 18 kamer stacjonarnych ze stałą ogniskową; 6 kamer 
obrotowych z zoomem optycznym min. x 22  i cyfrowym min. x 4;  
2 multipleksery; 4 monitory LCD; archiwizacja  cyfrowa przez okres 14 dni. Serwisowanie 
urządzeń telewizji uŜytkowej oraz ich bieŜąca konserwacja przynajmniej 1 raz na kwartał. 
Usunięcie usterek nastąpi w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. 

 
VI. Oświadczamy, Ŝe wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zawiera informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji./*  

Oświadczamy, Ŝe wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. /*  

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z wniosku  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do koperty  wewnętrznej:  

…………………………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………………………….……/* 

 

Informujemy, Ŝe o udzielenie zamówienia ubiegamy się:  

sami* / wspólnie i przedstawiamy dokument ustanawiający pełnomocnika do  
 reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*/. 

 

       

 */ niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 

....................……............................................  
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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załącznik nr 2 
do wzoru wniosku 

 
 

(wzór) 
 
………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
……………………, dnia……………… 

              (miejscowość) 
 

WYKAZ USŁUG  
 
w sprawie:spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie 
wartości pienięŜnych oraz materiałów niebezpiecznych dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” - sprawa  nr 4/2008/EZP/AP. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
brutto  

zamówienia 
 [zł] 

Termin realizacji 
 [od dzień/miesiąc/rok  
do dzień/miesiąc/rok] 

Odbiorca 
[pełna nazwa i adres 

Zamawiającego będącego 
stroną umowy] 

Nr załącznika* 
do WYKAZU 

USŁUG 
w postaci dokumentu 

potwierdzającego 
naleŜyte wykonanie 

zamówienia 
 [np. .referencje] 

1 2 3 4 5 6 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

*  dla kaŜdej pozycji Wykazu usług naleŜy przedłoŜyć dokument potwierdzający  naleŜyte wykonanie zamówienia, 
 

 
 
 
 

             .……………………………………………………. 
                                                                          (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


