IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą spełniać warunki
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdza się złożeniem oświadczenia
(załącznik Nr 3 do SIWZ) dotyczącego:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
- na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia wykazu
wykonywanych

usług

(co

najmniej

2

usług)

w

zakresie

niezbędnym

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej usługi nie mniejszą niż: 300.000,00 zł
brutto (na formularzu określonym w zał. nr 4 do SIWZ), z podaniem ich wartości,
przedmiotu,

dat

wykonania

i

odbiorców,

oraz

załączeniem

dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
- na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem Zamawiający wymaga
załączenia: wykazu osób (min. 5 osób), które będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
oraz podstawą do dysponowania nimi (na formularzu określonym w zał. nr 5 do
SIWZ). MINIMALNE WYMAGANIA: 2 osoby: winny posiadać świadectwo
kwalifikacyjne

dotyczące

uprawnieniach

SEP

typu

„E”

do

1

kV.

3 osoby: winni być przeszkoleni tj. mieć ukończony kurs – szkolenie w zakresie
konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych – wentylacyjnych.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie realizacji zamówienia wymaganie okazania
dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie osób
(osób realizujących przedmiot zamówienia).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
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- na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga
załączenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 300.000,00 zł brutto, z udokumentowaniem jej opłacenia.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i podpisania umowy.
W przypadku elementu (części) zamówienia, do realizacji którego wymagane są
uprawnienia wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wszyscy konsorcjanci
uczestniczący w realizacji tego elementu (części) zamówienia muszą wykazać się tymi
uprawnieniami. Łączenie potencjałów wspólników uczestniczących w realizacji
zamówienia odnosi się do warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy
Pzp.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków,

o których mowa

w rozdz. V SIWZ, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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