
WNIOSEK  

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU  

W DIALOGU KONKURENCYJNYM 
 

 

Do 

Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. 

81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia w trybie dialogu konkurencyjnego na wykonanie dokumentacji 

technicznej zintegrowanego systemu bezpieczeństwa lotniska o wartości do 387.000 euro: 
 

1. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

zgodne z art. 13 ust 1 Regulaminu zamówień sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo 

Sp. z o.o. 

2. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

3. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich 

badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do 

wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 

4. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

 

 

 

Miejscowość, data: 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Nawiązując do ogłoszenia do ogłoszenia w trybie dialogu konkurencyjnego na wykonanie 

dokumentacji technicznej zintegrowanego systemu bezpieczeństwa lotniska, składamy 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 

Regulaminu zamówień sektorowych, który stanowi, że: 

 

 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 



popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.” 

 

 

 

Miejscowość, data: 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

  



 

 ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, 

Wykaz musi zawierać co najmniej jedną realizację z wykonanych projektów z zakresu zabezpieczenia 

obszarów lub obiektów w rozumieniu art.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(tekst jednolity. Dz. U. z 2005 r Nr 145, poz. 1221) -, o wartości zaprojektowanych systemów, na 

kwotę co najmniej 2.500.000 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda, 

obejmująca integrację co najmniej trzech różnych systemów ochrony technicznej spośród : 

 ochrony perymetrycznej:  

 telewizji CCTV opartej, co najmniej na 50 kamerach ; 

 sygnalizacji włamania i napadu posiadającego, co najmniej 50 linii dozorowych; 

 kontroli dostępu posiadającego, co najmniej 20 dozorowanych przejść; 

 systemu sygnalizacji pożaru. 

 

L.p. 
Przedmiot zamówienia 

(zakres rzeczowy) 

Wartość 

zaprojektowanych 

systemów brutto 

Zamawiający 

(odbiorca) 

Data wykonania 

zamówienia 

1 2  4 5 

     

     

     

     

 

Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione usługi zostały wykonane 

należycie (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych usług wymienionych w wykazie). 

 

 

 

Miejscowość, data:......................................................                           ………. ……………………………. 

(podpis  i pieczęć imienna 

osoby/osób właściwej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy) 


