Załącznik nr 3 do OPZ - Wymagane dokumenty
L.p. Opis wymaganego dokumentu
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Oświadczenie o spełnieniu warunków podmiotowych, wraz z oświadczeniem o związaniu ofertą przez
30 dni (licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert) oraz oświadczeniem, że Wykonawca
zapoznał się z warunkami prowadzonego postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń (oświadczenie
znajduje się w Arkuszu oferty, stanowiącym Załącznik nr 6 do OPZ). Należy dołączyć parafowany
na każdej stronie wydruk specyfikacji przeglądów i konserwacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ
oraz parafowany na każdej stronie wydruk wzoru umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OPZ.
Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
oświadczenie Wykonawcy, 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).
Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) wykaz co najmniej dwóch (nie więcej niż 8) prac zrealizowanych w okresie ostatnich czterech lat
przed upływem terminu składania ofert w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia określonego
w Załączniku nr 1 do OPZ, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
2) dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie – np.: referencje,
protokoły odbioru, itp. Wzór wykazu podano w Załączniku nr 4 do OPZ.
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);
- certyfikat dla przedsiębiorców w zakresie FGAZ;
- dokument potwierdzający autoryzację dla przedsiębiorcy w zakresie serwisu SUG Fire Eater (warunek
utrzymania obowiązującej gwarancji);
- dokument potwierdzający autoryzację dla przedsiębiorcy w zakresie serwisu bram kurtynowych
Małkowski – Martech (warunek utrzymania obowiązującej gwarancji)
Na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do OPZ. Do wykazu należy dołączyć kopie dokumentów
potwierdzających aktualne uprawnienia pracowników do realizacji czynności serwisowych
określonych w Załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w
zakresie w/w dokumentów, z wyjątkiem następujących dokumentów:
1. Ze względu na konieczność utrzymania obowiązujących gwarancji (autoryzacja):
- dokument potwierdzający przeszkolenie pracownika serwisu w zakresie SUG Fire-Eater, wydany
przez przedstawiciela producenta (Fire Eater Polska) lub dystrybutora (Dekk Fire Solutions);
- dokument potwierdzający przeszkolenie pracownika serwisu w zakresie systemów sygnalizacji pożaru
Esser 8000, wydany przez producenta systemu;
- dokument potwierdzający przeszkolenie pracownika serwisu w zakresie bram kurtynowych
Małkowski – Martech.
2. Ze względu na konieczność dokonywania wpisów w CRO w zakresie SUG na gaz FM-200:
- certyfikat personelu FGAZ.
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3. Ze względu na obsługę urządzeń elektrycznych:
- świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji (1kV).
Kopia polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 złotych.
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