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L.p. Opis wymaganego dokumentu 

1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków podmiotowych, wraz z oświadczeniem o związaniu ofertą przez 

30 dni (licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert), oświadczeniem, że Wykonawca 

zapoznał się z warunkami prowadzonego postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz 

oświadczeniem, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie, bez udziału 

podwykonawców (oświadczenia znajdują się w Arkuszu oferty). Należy dołączyć parafowany na 

każdej stronie wydruk wzoru umowy. 

2 
Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, w szczególności posiada środki finansowe niezbędne do jego realizacji i w stosunku do 

Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (oświadczenie znajduje się w Arkuszu 

oferty).  

3 
Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) wykaz co najmniej trzech prac zrealizowanych w okresie ostatnich czterech lat przed upływem 

terminu składania ofert w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia określonego w OPZ, z 

podaniem w Arkuszu oferty ich przedmiotu, daty realizacji, nazwy zlecającego i wartości. 

2) dokumenty potwierdzające, że w/w prace zostały wykonane należycie – np.: referencje, protokoły 

odbioru, itp. 

4 
Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące aktualne dokumenty: 

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), albo  

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

5 
Na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, Wykonawca musi wykazać w Arkuszu oferty, że dysponuje osobami posiadającymi 

aktualne uprawnienia wymagane na mocy przepisów prawa do wykonywania prac, objętych 

przedmiotem zamówienia, w szczególności: 

- co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, która posiada 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie 

z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, która posiada aktualny wpis do 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 

- co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, która posiada 

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci co najmniej do 1 kV  na stanowisku dozoru (D), wydane zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr. 89 poz.828); 

- co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, która posiada 

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci co najmniej do 1 kV na stanowisku eksploatacji (E), w zakresie obsługi, konserwacji, 

remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr. 89 poz.828); 

6 
Kopia polisy od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi we 

wzorze umowy.  
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