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Załącznik nr 9
_________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE
dotyczące potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne p.n.: świadczenie
całodobowej usługi ochrony fizycznej budynków i mienia IPPT PAN - znak sprawy:
ZP/USP/25/2017.

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………........................................
Składając ofertę w postępowaniu na „świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej budynków
i mienia IPPT PAN” – nr sprawy ZP/USP/25/2017, oświadczam, że1:
 Wszystkie osoby na stanowisku „Pracownik ochrony fizycznej” uczestniczące w realizacji zamówienia,









o których mowa w Rozdziale X SIWZ ust.2 pkt.3 ppkt.3.2 i wymienione w wykazie sporządzonym
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ wpisane są, zgodnie z warunkiem określonym w
SIWZ , na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Dysponuję od daty rozpoczęcia realizacji umowy grupą interwencyjną wyposażoną w pojazd z co
najmniej dwoma uzbrojonymi pracownikami ochrony , której zadaniem będzie, w przypadku zgłoszenia
zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do Budynków IPPT PAN w czasie nie dłuższym niż 15 minut
(w dzień) i 5 minut (w nocy) - od momentu otrzymania informacji.
Nie dysponuję grupą interwencyjną lecz polegając na potencjale technicznym innych podmiotów na
warunkach określonych w art. 25a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy dysponować
grupą interwencyjną, której zadaniem będzie, w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby
wsparcia, dotarcie do Budynków IPPT PAN w czasie nie dłuższym niż 15 minut (w dzień) i 5 minut (w
nocy) - od momentu otrzymania informacji. Na potwierdzenie czego, załączamy pisemne zobowiązanie
tego podmiotu do oddania nam do dyspozycji grupy/grup2 interwencyjnej/interwencyjnych1 na okres
trwania realizacji zamówienia. Podmiot ten jest / nie jest2 moim podwykonawcą.
Zapewnię pracownikom ochrony własne środki łączności i wszelkie inne środki gwarantujące
prawidłową realizację zamówienia, m.in. telefony komórkowe, urządzenia łączności krótkofalowej,
latarki itp.
W czasie realizacji zamówienia zapewnię zewnętrzne stanowisko kierowania i kontroli pracowników
ochrony, umożliwiające wspomaganie działań w przypadku zaistnienia zagrożenia (np. działanie grupy
interwencyjnej, wezwanie policji).

(pieczęć Wykonawcy)
………………………………………………………………

..................................., dn. .................... 2017 r.
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Zaznaczyć właściwy kwadrat

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub
pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

