
Załącznik nr 3

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

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

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej  działalności  lub czynności  jeżeli  przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie

ostatnich  trzech  latach  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usług
w zakresie konserwacji, napraw lub wymiany pokryć dachowych na budynkach oraz  o wartości
co najmniej 20.000,00 zł brutto każda.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co  najmniej  2  osobami  posiadającymi  minimum  3  letnie  doświadczenie  przy  pracach

blacharskich,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie przy pracach  dekarskich,

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

1. Formularz oferty – zał.1
2. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
wykazania  braku  podstaw   do  wykluczenia  w  oparciu   o  art.  24  ust.  1  pkt.  2  ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert,

3. 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, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –
zał nr 4. 

4. Podpisane  oświadczenie  o  dysponowaniu  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia (jeśli
są wymagane prawem), odpowiednie badania (np. do pracy na wysokościach) itp.       


