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Druk nr 2 
 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁ ĄCZNIKÓW  
do oferty wypełnionej na druku nr 1 

 

 
 
Zał. Nr 1 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych  
                        w  art. 22   ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – na druku nr 3. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku. 
 
Zał. Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  zgodnie  
                    z  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – na druku nr 4.  
                    Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku. 
 

Zał. Nr 3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  
                        rejestru  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu    
                        składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie (na druku nr 5) 
                        w zakresie  art. 24 ust.1 pkt.2   ustawy Pzp.  
            Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”    
                              przez Wykonawcę. 
 

Zał. Nr 4 Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z art. 24 ust.1     
                    pkt.2 ustawy Pzp  – na druku nr 5 (w przypadku spółek cywilnych należy    
                        załączyć oświadczenie w  zakresie art. 24 ust.1 pkt.2  ustawy Pzp  każdego z    
                        udziałowców).  
                        Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku. 

 
Zał. Nr  5 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego    
                    potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
                        zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  
                        rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  
                        decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  
                        upływem terminu składania ofert. 
           Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”   
                             przez Wykonawcę. 

 
Zał. Nr  6 Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych     
                    lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca  
                        nie  zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub  
                        potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  
                        rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania      
                       decyzji   właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed   
                       upływem terminu składania ofert. 
          Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
                            przez  Wykonawcę. 
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Zał. Nr  7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

                       Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
                            przez  Wykonawcę. 
 
Zał. Nr  8 W przypadku podmiotów zbiorowych – aktualna informacja z Krajowego Rejestru     
                        Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pz – wystawiona nie      
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę. 

 
Zał. Nr  9 Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed  upływem   

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;    

                        na druku 7  należy wykazać wykonanie 1 robotę budowlaną (robota zakończona)     
                        w zakresie przedmiotu  zamówienia (tj. remont elewacji), o  wartości brutto nie     
                        mniejszej niż  100 000,00 PLN, wraz z załączeniem  dokumentów (np. referencji)    
                        potwierdzających, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki  
                        budowlanej i prawidłowo ukończona. 

            Wymagana forma dokumentów: 
              -  wykaz wykonanych robót – oryginał na załączonym druku, 
              -  dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane j i      
                 prawidłowo ukończone (np. referencje) -  oryginał lub kopia  poświadczona ‘’za zgodność z   
                oryginałem” przez Wykonawcę, 
           - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu,  
                zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji    
                niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – oryginał.   
 

Zał. Nr  10 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, 
posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i uczestniczących w  realizacji zamówienia; 

            na druku 8  należy wykazać 1 osobę przewidzianą przy realizacji  zamówienia,  
            odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia     
            budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych o specjalności    
            konstrukcyjno-budowlanej z załączeniem oświadczenia, że osoba ta posiada   
           wymagane uprawnienia budowlane i co najmniej dwuletnią praktykę  przy  
           obiektach zabytkowych oraz przynależy do  właściwej izby samorządu   
           zawodowego wraz informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych i informacją o  
           podstawie   dysponowania tą osobą (druk 8).      

             Wymagana forma dokumentów: 
     -  wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi,  którymi dysponuje lub będzie    
        dysponował Wykonawca   –  oryginał na załączonym  druku, 
    -  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do        
       wykonania   zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował  - oryginał.           

 
Zał. Nr  11 Opłaconą polisę (z dowodem opłaty), a w przypadku jej braku inny dokument    
                        potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
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                        w zakresie prowadzonej   działalności  związanej z przedmiotem zamówienia, na  
                        kwotę nie mniejszą niż  150 000,00 PLN.  
                             Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „ za zgodność z oryginałem” 

przez Wykonawcę składającego ofertę. Opłacona polisa lub inny dokument OC powinna 
potwierdzać, że okres   ubezpieczenia obejmuje  co najmniej datę składania ofert. 

 

Zał. Nr  12 Dokument potwierdzający wniesienie wadium.  

 
Zał. Nr  13 Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik 
    Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
 
Zał. Nr  14 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

    Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
 
 
 
 
Brak załączenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ zostanie 
uznane przez Zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.  


