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Druk nr 2 
 

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

 

Zał. Nr 1 Kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiaru robót na załączonym do SIWZ 
Druku nr 3.  
NaleŜy wypełnić (Druk nr 3) wpisuj ąc ceny jednostkowe netto i wartości 
poszczególnych pozycji. 

  ( Katalogi i numery tablic są podane pomocniczo.) 
W podsumowaniu kosztorysu naleŜy: podać stawkę VAT , wartość podatku 
VAT  oraz cenę (tj. warto ść netto + podatek VAT) za wykonanie zamówienia.  
Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku 
 

Zał. Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - Druk nr 4. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku 

 

Zał. Nr 3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Profil działania oferenta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
przez wykonawcę składającego ofertę 
 

Zał. Nr  4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
przez wykonawcę składającego ofertę 
 

Zał. Nr  5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
 Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
przez wykonawcę składającego ofertę 
 

Zał. Nr  6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
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pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 
późn. zm.) – wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 W przypadku podmiotów zbiorowych – aktualna informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
przez wykonawcę składającego ofertę 

 
Zał. Nr  7 Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością, 
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. kaŜda robota o równowartości 
co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto). 
Na druku 6a naleŜy wykazać wykonanie, co najmniej 1 roboty budowlanej lub 
remontowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia z podaniem jej wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty (np. referencje) 
potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane z naleŜytą starannością. 
Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te roboty, dla których zostaną załączone 
w/w dokumenty. 
Wymagana forma dokumentów: 
-wykaz wykonanych robót budowlanych – oryginał na załączonym druku 
-dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie – oryginał lub kopia 
poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę 
Uwaga: okres 5 lat naleŜy liczyć wstecz od daty terminu składania ofert. 
 

Zał. Nr  8 Wykaz zatrudnionej kadry technicznej posiadającej stosowne uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przewidzianych 
przy realizacji zamówienia: 
Na druku 6b naleŜy wykazać co najmniej 1 osobę przewidzianą przy realizacji 
zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-   
-budowlanej, wraz z informacją o staŜu pracy, z załączeniem kopii uprawnień 
budowlanych oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę ( waŜne na dzień otwarcia ofert). 
Wymagana forma dokumentów: 
-wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi – oryginał na załączonym 
druku 
-uprawnienia budowlane – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez 
wykonawcę składającego ofertę. 
-zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego – oryginał lub kopia 
poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę. 
 

Zał. Nr  9 Wykaz dysponowanym, własnym lub dzierŜawionym sprzętem, niezbędnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
Na druku 6c naleŜy wykazać posiadany, własny lub dzierŜawiony sprzęt, który 
będzie niezbędny do wykonania zamówienia. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku 
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Zał. Nr  10 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
do wartości nie mniejszej niŜ 500 000,00 PLN. 

  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „ za zgodność z oryginałem”  
  przez wykonawcę składającego ofertę. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC powinna  
  potwierdzać, Ŝe okres ubezpieczenia obejmuje okres wykonywania zamówienia lub co najmniej 

datę składania ofert. W przypadku gdy ubezpieczenie obejmuje okres krótszy niŜ termin realizacji  
zamówienia wymaga się   złoŜenia wraz z powyŜszą polisą oświadczenia, Ŝe wykonawca  
zobowiązuje się przedłuŜyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na pozostały okres.        

 
Zał. Nr  11 Dokumenty dopuszczające oferowane wyroby do stosowania w budownictwie: 
     a/ certyfikat zgodności (np. ITB.) lub 

b/ deklaracja zgodności poparta wymaganymi badaniami i certyfikatem 
potwierdzającym wdroŜenie i stosowanie systemu zarządzania jakością 
zgodnie z normami.  

    Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
przez wykonawcę składającego ofertę  

 
Zał. Nr  12 Kopia dowodu wniesienia 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. 
 
Zał. Nr 15   Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 Pzp – Druk nr 13. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku.  
 
 
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 zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 Pzp.  
 
 
 
 


