
Załącznik nr 3

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają nw. warunki:

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty (np.
konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do  reprezen-
towania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie postępowania
w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo
 a. Pełnomocnictwo musi zawierać:

 oznaczenie wyboru oferty, którego pełnomocnictwo dotyczy,
 oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie,
 wskazywać Wykonawcę – pełnomocnika (lidera),
 zakres udzielonego pełnomocnictwa.

 2. Jeżeli  oferta  Wykonawców  o  których  mowa  wyżej  zostanie  wybrana,  Zamawiający  przed
zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli  przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 4. Posiadają wiedzę i doświadczenie
 5. Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie zakończył robót

prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie, bądź nie wywiązał
się z obowiązków gwarancyjnych – okres karencji określa się na 6 miesięcy od daty końcowe-
go odbioru robót lub daty ostatecznego wezwania do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Podpisany formularz oferty – zał.1
2. Podpisana klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Zał. 6.
3. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4. Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również

wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały
wykonane – zał nr 4. 

5. Do oferty należy załączyć kopię uprawnień serwisowych firmy Viessmann oraz kopię zaświad-
czeń kwalifikacyjnych pracowników, uprawniających do obsługi kotłowni gazowych  – Zał 5


