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WYKAZ WYMOGÓW TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH, ORGANIZACYJNYCH DLA 

WYKONAWCÓW 
 

 Wymóg Dokument potwierdzający 
1. Prowadzenie działalność 

gospodarczej na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, w innym 
kraju Unii Europejskiej lub innym 
kraju Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 

Dokument potwierdzający do występowania w obrocie 
prawnym (np zaświadczenie CEIDG, KRS) 

2 Niezaleganie z opłatami ZUS, US  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o wpis na 
listę wykonawców  
 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że nie zalega on z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed datą złożenia wniosku o wpis na listę 
wykonawców, lub inny dokument potwierdzający, że 
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 bądź wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu 

3 Posiadanie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej  

Polisa  OC na kwotę minimum 200 000 zł w zakresie 
prowadzonej działalności, obowiązująca w dniu 
złożenia wniosku o wpis na listę uprawnionych 
Wykonawców instalacji w ramach Projektu i 
posiadanie jej przez cały okres realizacji inwestycji, co 
będzie podlegało bieżącej weryfikacji 

4 Posiadanie odpowiedniego 
doświadczenia  

Zestawienie wykonanych instalacji z podaniem : 
rodzaju i zakresu prac, daty wykonania, danych 
zleceniodawcy wraz z numerem telefonu +podpisane 
referencje  
 
-dla wykonawców instalacji fotowoltaicznych – min 10 
wykonanych mikroinstalacji 
-dla wykonawców pomp ciepła do cwu- min 10 pomp 
ciepła zamontowanych w domach mieszkalnych 



 
-dla wykonawców pomp ciepła do co, co+cwu- min 5 
pomp ciepła  
 

5 Posiadanie odpowiednich zasobów 
technicznych 

dla wykonawców instalacji fotowoltaicznych 
 
dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą 
niezbędne uprawnienia do montażu instalacji 
fotowoltaicznych: 
-ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do 
instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i 
art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii 
  lub  
ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci 
  lub  
uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych do kierowania robotami 
budowlanymi 
 
dla wykonawców pomp ciepła 
 
dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych do 
kierowania robotami budowlanymi  

6 Posiadanie autoryzacji  Dokument potwierdzający autoryzację producenta 
falowników w zakresie montażu zaoferowanych 
urządzeń  

 
 
 
 
 
 
 
 


