Znak sprawy: POIS.01.03.02-00-0010/16
Załącznik A „Zestawienie warunków udziału w postępowaniu i sposobów ich wypełnienia”

Niniejszy dokument jest zamierzony jako pomoc, z której należy skorzystać po uprzednim zapoznaniu się z opisem warunków udziału w postępowaniu w
Istotnych Warunkach Zamówienia (dokument główny). Bez zapoznania się z ww. częścią IWZ niniejszy dokument może nie być wystarczająco zrozumiały.
Pod następującymi pojęciami rozumie się:
 Wykonawca „pojedynczy” – wykonawca zamierzający samodzielnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, tj. bez udziału
współwykonawców,
 „Wspólni” wykonawcy – współwykonawcy; wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia,
 „z podwykonawcami” – gdy wykonawca/y zamierza/ją polegać na zdolnościach i/lub zasobach podwykonawców.
Uwaga! W skład oferty wchodzą również inne dokumenty niż te podane w niniejszym dokumencie (kolumna 6.). W niniejszym dokumencie wskazane są
jedynie rodzaje dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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Wykonawca „pojedynczy”
z podwykonawcą/ami

„Wspólni” wykonawcy z
podwykonawcą/ami

Rodzaj dokumentu
poświadczającego
spełniania warunku

Muszą spełniać i
wykonawca i
podwykonawcy.

Muszą spełniać i wykonawcy
i podwykonawcy.

Sposób wypełnienia poszczególnych warunków
Warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia

1. „Uprawnienie do dział. gosp.”

Wykonawca
„pojedynczy”
bez
podwykonawcy/
ów

„Wspólni”
wykonawcy bez
podwykonawcy/
ów

Tak

Każdy wykonawca

(Posiadanie uprawnienia do
prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie
Rzeczypospolitej Polski)

1

1

Oświadczenie/a
(załącznik nr 4 do IWZ)

Użycie ukośnika („/”) w słowie „oświadczenie/a” odpowiada znaczeniu „oświadczenie” lub „oświadczenia”, tj. ma być 1 dokument lub więcej w zależności od
zastosowanych zapisów odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku użycia ukośnika w innych słowach należy to interpretować analogicznie.
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Rodzaj dokumentu
poświadczającego
spełniania warunku

Sposób wypełnienia poszczególnych warunków
Warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia

2. „Podatki”

Wykonawca
„pojedynczy”
bez
podwykonawcy/
ów

„Wspólni”
wykonawcy bez
podwykonawcy/
ów

Wykonawca „pojedynczy”
z podwykonawcą/ami

„Wspólni” wykonawcy z
podwykonawcą/ami

Tak

Każdy wykonawca

Tylko wykonawca

Tylko każdy z wykonawców

Oświadczenie/a
(załącznik nr 5 do IWZ)

Tak

Każdy wykonawca

Tylko wykonawca

Tylko każdy z wykonawców

j/w
(załącznik jak wyżej)

Tak

Każdy wykonawca

Tylko wykonawca

Tylko każdy z wykonawców

j/w
(załącznik jak wyżej)

Tak

Co najmniej jeden
wykonawca musi
spełniać warunek.

Muszą spełniać i
wykonawca i ci z
podwykonawców, którzy
będą wykonywać roboty
wymienione w opisie
warunku.

Muszą spełniać ci z
wykonawców i ci z
podwykonawców, którzy
będą wykonywać roboty
wymienione w opisie
warunku.

Dokument/y „Autoryzacja”

(Niezaleganiu z opłacaniem
podatków)
3. „ZUS”
(Niezaleganie z opłacaniem
składek ZUS
4. „Brak powiązań”
(Brak powiązań osobowych
lub kapitałowych Wykonawcy
z Zamawiającym)
5. „Autoryzacja”
(Posiadanie autoryzacji na
rok 2018 producenta chemii
budowlanej w zakresie
wykonywania ociepleń ścian
zewnętrznych budynków z
użyciem systemu docieplenia,
który jest wymagany w
niniejszym dokumencie i
zostanie wskazany w ofercie)
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Wykonawca „pojedynczy”
z podwykonawcą/ami

„Wspólni” wykonawcy z
podwykonawcą/ami

Rodzaj dokumentu
poświadczającego
spełniania warunku

Sposób wypełnienia poszczególnych warunków
Warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia

6. „Doświadczenie”

Wykonawca
„pojedynczy”
bez
podwykonawcy/
ów
Tak

Wykonawcy
muszą łącznie
spełnić warunek.

Muszą ŁĄCZNIE spełniać
wykonawca i ci z
podwykonawców, którzy
będą wykonywać roboty
wymienione w opisie
warunku, ale doświadczenie
wykonawcy nie może być
mniejsze niż najbardziej
doświadczonego
podwykonawcy.

Muszą ŁĄCZNIE spełniać
wykonawcy i ci z
podwykonawców, którzy
będą wykonywać roboty
wymienione w opisie
warunku, ale doświadczenie
co najmniej jednego z
Wykonawców wspólnym nie
może być mniejsze niż
najbardziej doświadczonego
podwykonawcy.

Dokumenty: „Wykaz
robót” (załącznik nr 6 do
IWZ) oraz dokumenty
potwierdzające należyte
wykonanie
wykazywanych robót

Tak

Wykonawcy
muszą łącznie
spełnić warunek.

Muszą ŁĄCZNIE spełniać
wykonawca i ci z
podwykonawców, którzy
będą wykonywać roboty
wymienione w opisie
warunku, ale liczba
pracowników wykazywana
przez wykonawcę nie może
być mniejsze niż 50%
ogólnej liczby
wskazywanych
pracowników.

Muszą ŁĄCZNIE spełniać
wykonawcy i ci z
podwykonawców, którzy
będą wykonywać roboty
wymienione w opisie
warunku, ale liczba
pracowników wykazywana
przez co najmniej jednego
ze wykonawców nie może
być mniejsze niż 50%
ogólnej liczby
wskazywanych
pracowników.

Oświadczenie/a
(załącznik nr 7 do IWZ)

(Posiadanie wystarczającego
doświadczenia i zdolności
organizacyjno-technicznych
do realizacji niniejszego
zamówienia)

7. „Dysponowanie pracownikami”
(Dysponowanie pracownikami
zdolnymi do realizacji
zamówienia)

„Wspólni”
wykonawcy bez
podwykonawcy/
ów
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Wykonawca „pojedynczy”
z podwykonawcą/ami

„Wspólni” wykonawcy z
podwykonawcą/ami

Rodzaj dokumentu
poświadczającego
spełniania warunku

Sposób wypełnienia poszczególnych warunków
Warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia

8. „Ubezpieczenia”

Wykonawca
„pojedynczy”
bez
podwykonawcy/
ów

„Wspólni”
wykonawcy bez
podwykonawcy/
ów

Tak

Każdy wykonawca

Muszą spełniać i
wykonawca i
podwykonawcy.

Muszą spełniać wykonawcy i
podwykonawcy.

Dokument/y: „Polisa”

Tak

Każdy wykonawca

Wykonawca zobowiązuje się
do udzielenia gwarancji na
zakres robót wykonywanych
przez siebie i przez
podwykonawców.

Każdy ze wykonawców
zobowiązuje się do
udzielenia gwarancji na
zakres robót wykonywanych
przez siebie i na zakres prac
wskazanych przez siebie
podwykonawców.

Oświadczenie/a
(załącznik nr … do IWZ)

Tylko wykonawcy muszą
ŁĄCZNIE spełnić warunek.

Dokumenty:
„Potwierdzenie
przelewu/ów” i/lub
„Gwarancja/e bankowa/e”

(Posiadanie odpowiednich do
charakterystyki niniejszego
zamówienia ubezpieczeń)
9. Gwarancja
(Zobowiązanie się do
udzielenia gwarancji na
wykonane roboty oraz na
zastosowane materiały na
okres nie krótszy niż 3 lata od
daty odbioru końcowego
robót)
10. Wniesienie wadium

(data usunięcia: 25.04.2018)

Tak

Wykonawcy
muszą ŁĄCZNIE
spełnić warunek.

Tylko wykonawca

[koniec dokumentu]
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