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WYKAZ WYMOGÓW TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH, ORGANIZACYJNYCH DLA WYKONAWCÓW 

 
 
WYMOGI FORMALNE: 
 

1 Dokument potwierdzający prowadzenie działalnoścí gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

3 Niezaleganie z opłatami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Zaświadczenie właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie                     
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ. 

4 Niezaleganie z opłatami do Urzędu Skarbowego - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

5 Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dla Wykonawcy oraz osób uprawnionych 
do jego reprezentowania) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wpisania 
na listę wykonawców Rekomendowanych.  

6 Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej  
200 000 PLN.  

 
Zdolność techniczna lub zawodowa - posiadanie wiedzy i doświadczenia: 
 
Instalacje fotowoltaiczne: 
Wykonanie poprawnie co najmniej 10 instalacji fotowoltaicznych potwierdzonych stosownymi referencjami.  
 
Instalacje pomp ciepła c.w.u  
Wykonanie poprawnie co najmniej 10 instalacji  potwierdzonych stosownymi referencjami.  
 
Instalacje pomp ciepła c.o.  lub c.o. i c.w.u 
Wykonanie poprawnie co najmniej 10 instalacji  potwierdzonych stosownymi referencjami. 
 
Instalacje kolektorów słonecznych 
Wykonanie poprawnie co najmniej 10 instalacji  potwierdzonych stosownymi referencjami.  
 
Instalacje kotłów na biomasę 
Wykonanie i uruchomienie poprawnie co najmniej 10 instalacji  potwierdzonych stosownymi referencjami. 
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Zdolność techniczna lub zawodowa - osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
 
Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych i  instalacji  solarnych 

1 Dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą ̨ niezbędne uprawnienia do montażu instalacji 
fotowoltaicznych: 
a. ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136                   

i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii.  
2 Posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń, instalacji  i sieci 

elektrycznych   
3 Posiadanie autoryzacji producenta: 

a. falowników w zakresie montażu zaoferowanych urządzeń́ 
b. paneli fotowoltaicznych w zakresie montażu zaoferowanych urządzeń 
c. paneli solarnych w zakresie montażu zaoferowanych urządzeń. 

4 Posiadanie uprawnień gwarancyjnych i serwisowych montowanego urządzenia nadanych przez producenta. 
5 Maksymalny czas reakcji serwisowej  - 48h. 
6 Rękojmia na montaż – 5 lat. 
Na potwierdzenia powyższego Wykonawca dołączy stosowny dokument. 
 
Wykonawcy instalacji kotłów na biomasę 

1 Posiadanie uprawnień gwarancyjnych i serwisowych montowanego urządzenia nadanych przez producenta. 
2 Posiadanie autoryzacji producenta w zakresie montażu zaoferowanych urządzeń́. 
3 Maksymalny czas reakcji serwisowej  - 48h. 
4 Rękojmia na montaż – 5 lat. 
Na potwierdzenia powyższego Wykonawca dołączy stosowny dokument. 
 
Wykonawcy pomp ciepła 

1 Posiadanie uprawnień gwarancyjnych i serwisowych montowanych urządzeń, nadanych przez producenta. 
2 Posiadanie autoryzacji producenta w zakresie montażu zaoferowanych urządzeń́. 
3 Dysponowanie min. 1 osobą z uprawnieniami z zakresu instalowania  pomp ciepła, potwierdzone 

certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego.  
4 Maksymalny czas reakcji serwisowej  - 48h. 
5 Rękojmia na montaż – 5 lat. 
Na potwierdzenia powyższego Wykonawca dołączy stosowny dokument. 
 


