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Warunki udziału w postępowaniu 

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 

I. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

 

Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do 

wykonania zamówienia tj., że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykazać co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na wykonaniu modernizacji lub remoncie lub budowie dachu krytego 

blachą/blachodachówką o powierzchni co najmniej 100 m2. 

 

Wykonawca poda ich rodzaj i wartość, datę i miejsce wykonania oraz załączy dowód, że ww. 

robota budowlana została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, czy została 

wykonania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 

 

Dowodem jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy wraz                             

z uzasadnieniem braku załączenia poświadczenia. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 

w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

w/w dowodów. 

 

W przypadku robót budowlanych rozliczanych w walutach innych niż PLN ich wartość należy 

przeliczyć na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do danej waluty obcej, 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się 

Ogłoszenie  o zaproszeniu do składania ofert. 

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie 

,,spełnia/ nie spełnia'', na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. II. 

 

II. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 

złożyć następujące dokumenty: 

 

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,  



Załącznik nr 3 
do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert 

RI.271.P.24.2021 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg załącznika nr 6 do ogłoszenia. 


