Załącznik nr 3 do SIWZ
........................................, dnia ................................
......................................................
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Sygn. Akt. ZP/P/D/01/16 na
świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych
w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności określonych niniejszym postępowaniem, tj.
posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na
podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1009 ze zm.).
2) posiada wiedzę i doświadczenie w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywania, łącznie:
- co najmniej dwóch usług polegających na całodobowej stałej fizycznej ochronie mienia w obiektach
użyteczności publicznej o zrealizowanej wartości jednostkowej nie mniejszej niż 240.000,00 zł netto
każda - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia jest krótszy - to w tym okresie, oraz co najmniej trzech usług ochrony fizycznej
biletowanych imprez kulturalnych w obiektach zamkniętych, z liczbą gości nie mniejszą niż 400 osób
każda - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia jest krótszy - to w tym okresie,
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w postaci samochodu patrolowego oraz systemu
monitoringu wizyjnego składającego się z 17 kamer wizyjnych i odbiornika wraz rejestracją kolorowego
obrazu i z serwisem, środkami łączności oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zapewniającymi
należyte wykonanie zamówienia; tj. co najmniej 5 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej (minimum 2 osobami przeznaczonymi do ochrony imprez posiadającymi doświadczenie w
ochronie imprez kulturalnych, minimum 2 osobami w zorganizowanej i zmotoryzowanej grupie interwencyjnej
na terenie Trójmiasta oraz minimum 1 osobą sprawującą nadzór nad pracownikami nie wpisanymi na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu
nadzoru nad pracownikami ochrony w obiektach użyteczności publicznej), jak również co najmniej 5 osobami
przeznaczonymi do całodobowego strzeżenia mienia,
4) posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia w postaci ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o
wartości minimum 100.000,00 zł, jednakże zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U.2013.1550).
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