Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
art. 22 ust. 1b pkt 1
pzp
kompetencji lub
uprawnień
do prowadzenia
określonej działalności
zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych
przepisów

art. 22b ust. 1 pzp
wpis do właściwego rejestru zawodowego lub
handlowego

przepis dyrektywy wskazuje wpis do KRS

art. 22b ust. 2 pzp
dotyczy tylko zamówień na usługi
posiadanie zezwolenia lub członkostwa w określonej
organizacji,
aby móc świadczyć w swoim kraju pochodzenia
określone usługi

udowodnienie, że wykonawca posiada takie zezwolenie lub status członkowski w
odpowiedniej organizacji

art. 22c ust. 1 pkt. 1 pzp
posiadanie określonego minimalnego rocznego obrotu,
w tym określonego minimalnego rocznego obrotu w
obszarze objętym zamówieniem
art. 22 ust. 1b pkt 2
pzp
sytuacji ekonomicznej
lub finansowej

art. 22c ust. 1 pkt. 2 pzp
przedstawienie informacji na temat rocznych
sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności
stosunek aktywów do zobowiązań

art. 22c ust. 2 pzp
- wymagany obrót nie może przekraczać dwukrotności
wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie
uzasadnionych przypadków odnoszących się do
przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji.
- obowiązek wskazania w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub protokole powodów zastosowania
takiego wymogu (gdy wymagany obrót przekracza
dwukrotność wartości zamówienia)
art. 22c ust. 3 pzp
dopuszczalność zastosowania tego kryterium wyłącznie w
przypadku określenia w siwz przejrzystych i obiektywnych
metod i kryteriów, na podstawie których zostaną
uwzględnione

art. 22c ust. 1 pkt. 3 pzp
posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

art. 22 ust. 1b pkt 3
pzp
zdolności technicznej
lub zawodowej
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art. 22c ust. 4 pzp
w przypadku podziału
zamówienia na części –
obowiązek postawienia
warunku w stosunku do
każdej z części z osobna.
dopuszczalność określenia
minimalnego rocznego
obrotu w odniesieniu do
więcej niż jednej części
zamówienia - na wypadek,
gdyby oferta wykonawcy
została wybrana jako
najkorzystniejsza na więcej
niż jedną część do realizacji
w tym samym czasie

art. 22d ust. 1 pzp
może dotyczyć: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia (w stopniu umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości)
art. 22d ust. 3 pzp
w przypadku zamówienia na dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane:
- dopuszczalność oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji,
efektywności i doświadczenia
- w przypadku określenia warunku wskazanego powyżej - dopuszczalność wymagania od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
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