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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), pn. Świadczenie usług 
całodobowej ochrony osób i mienia oraz transportu wartości pieniężnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 
Warszawie, Znak: NZ-28-8/17 
 

ZADANIE  Nr  1 

 

Zamawiający: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 
03-461 Warszawa 
ul. Ratuszowa 1/3 

 
Wykonawca:  
(w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) 
 
………………………………..…………………………………………………………………………..…..…..… 

…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………...……...….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...…. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………………....………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……... 
(imię, nazwisko, stanowisko i podstawa do reprezentacji) 

 
 

I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej przedkładam: 

 
1. Aktualną koncesję udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej na obszarze, na którym będzie 
wykonywane zamówienie, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, 
wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 
2016 r. poz. 1432 ze zm.). 
 

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wynoszącą co najmniej 
100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
3. Wykaz  wykonanych usług potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2.3.1. SIWZ i pkt 

10.1.3.1. SIWZ: 
  



Znak: NZ-28-8/17                                                                                                                                         Załącznik Nr 8.1. do SIWZ 
 

Strona 2 z 4 
 

 

L.p. 

Nazwa podmiotu, 
na rzecz którego 

usługi zostały 
wykonane lub są 

wykonywane 

Przedmiot usługi 

Termin realizacji usługi 
z rozbiciem na okresy  

12 miesięczne 

Miejsce 
świadczonej 

usługi 

Wartość usługi 
brutto 

odniesionej do 
okresu  

12 miesięcy 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
zasobem wiedzy 
i doświadczenia: 

 

- siły własne 
 

albo 
 

- wskazać nazwę 
podmiotu 
którego dotyczy 

rozpoczęcie 
(dd/mm/rrrr) 

zakończenie 
(dd/mm/rrrr) 

1 

 
 
 

      

2 

       

 

Do wykazu dołączam dowody określające czy te usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

 
4. Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2.3.2. SIWZ, skierowanych do 

realizacji zamówienia: 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 
(wskazać 

dowódców 
zmiany oraz 

pracowników 
ochrony 

fizycznej stałej) 

Liczba lat 
doświadczenia 

w zakresie 
ochrony osób i 

mienia w 
formie 

bezpośredniej 
ochrony 

fizycznej stałej 

Poziom 
znajomości 

języka 
polskiego 

Poziom 
znajomości 

języka 
angielskiego 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
osobą: 

- siły własne 
lub 
- wskazać nazwę 
podmiotu 
wspólnie 
ubiegającego się o 
zamówienie, 
którego dotyczy 

1 
 

 
 

   
 

2 
 

 

     

 
5. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie 

wymagane ustawowo uprawnienia, a wszystkie osoby wskazane wyżej skierowane do realizacji 
zamówienia, są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z obowiązującą 
ustawą o ochronie osób i mienia. 
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II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
przedkładam (zgodnie z pkt 7.4.4., 10.13. i 10.14. SIWZ dokumenty i oświadczenia składają  
oddzielnie wykonawca; każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; każdy 
podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca; każdy podwykonawca niebędący 
podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca): 

 
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem składania ofert ; 

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje przedstawione w powyższych oświadczeniach oraz załączonych 
dokumentach i oświadczeniach są aktualne, zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

  

 

 

      …………..………………………………………………………..……………… 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

                 w imieniu Wykonawcy)   
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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), pn. Świadczenie usług 
całodobowej ochrony osób i mienia oraz transportu wartości pieniężnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 
Warszawie, Znak: NZ-28-8/17 
 

ZADANIE  Nr  1 

 

Zamawiający: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 
03-461 Warszawa 
ul. Ratuszowa 1/3 

 
Wykonawca:  
(UWAGA: oświadczenie składa oddzielnie wykonawca; każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie; każdy podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca; każdy podwykonawca niebędący 
podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca)  
 
………………………………..…………………………………………………………………………..…..…..… 

…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………...……...….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...…. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………………....………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……... 
(imię, nazwisko, stanowisko i podstawa do reprezentacji) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie występuje orzeczenie tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 
 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

  

 

      …………..………………………………………………………..……………… 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

                          w imieniu Wykonawcy)  
  


