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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 spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 i 

pośrednio z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Druk nr 3. 
  Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku.. 
 

Zał. nr 2 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.  
W przypadku spółek cywilnych naleŜy załączyć wpis do ewidencji działalności 
kaŜdego z udziałowców oraz umowę regulującą współpracę podmiotów 
występujących wspólnie. 

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

 

Zał. nr  3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 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  4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 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  5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – wystawioną 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 6  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej  
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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 wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia  
  postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
  jest krótszy – w tym okresie, robót, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością  
  robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, (tzn. kaŜda robota o wartości co  
  najmniej 150 000,00 PLN brutto). 

  Na druku 6a naleŜy wykazać wykonanie (zakończone), co najmniej 1 roboty  
  polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej - odpowiadającej przedmiotowi  
  zamówienia, z podaniem: wartości, daty, miejsca wykonania, opisem oraz  
  załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane z 
  naleŜytą starannością. 
  Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te roboty, dla których zostaną załączone  
  takie dokumenty. 

Wymagana forma dokumentów: 
a/ wykaz wykonanych robót – oryginał  
b/ 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 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.   

 

Zał. nr  8 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które 
                       będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
  kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
  zamówienia, posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
  funkcji technicznych w budownictwie. 

  Na druku 6b naleŜy wykazać co najmniej 3 osoby kadry technicznej 
   przewidziane przy realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia budowlane do 
   kierowania robotami w specjalnościach: 

a) konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba;  
b) instalacji sanitarnych w zakresie: instalacje wodociągowe, 

kanalizacyjne, gazowe, cieplne i wentylacyjne oraz  
      sieci sanitarnych w zakresie: sieci wodociągowe i kanalizacyjne -  
      co najmniej 1 osoba; 

c) instalacji elektrycznych w zakresie: instalacje elektryczne,  stacje i 
urządzenia  elektroenergetyczne - co najmniej 1 osoba;  

  wraz z informacją o staŜu pracy, z załączeniem kopii uprawnień budowlanych do 
  wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 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, którymi dysponuje lub będzie  
    dysponował wykonawca  – oryginał  
 -  pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia osób zdolnych do wykonania  
    zamówienia, jeŜeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - oryginał lub kopia 
    poświadczona „ za  zgodność z oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę 
 - uprawnienia budowlane – oryginał lub kopia poświadczona „ za zgodność z oryginałem” przez 
   wykonawcę składającego ofertę 
- aktualne (waŜne na dzień otwarcia ofert) zaświadczenia potwierdzające przynaleŜność do 
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   właściwej izby samorządu zawodowego – oryginał lub kopia poświadczona „ za zgodność z  
   oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę 
 

Zał. nr  9 Polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
                       odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości nie  
                       mniejszej niŜ 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) .  

 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 realizacji zamówienia w tym okres gwarancyjny ( Druk nr 12) .        
 

Zał. Nr  10 Oświadczenie Wykonawcy o przedłuŜeniu ubezpieczenia od odpowiedzialności  
    cywilnej (jeŜeli dotyczy) – Druk nr 12. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku.  

 
Zał. Nr 11  Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdziale XII niniejszej 
     SIWZ. 
 
Zał. Nr 12 Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – Druk nr 7. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku.  

 
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 4. 

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.  


