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Druk nr 2 
 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁ ĄCZNIKÓW  
do oferty wypełnionej - wg załącznika do SIWZ - Druk nr 1. 

 

Zał. Nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych  
                        w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika do SIWZ -  Druk nr 3. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku. 
 
Zał. Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
  zgodnie warunkami określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika do 

SIWZ - Druk nr 4.   
                    Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku. 
 

Zał. Nr  3 Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem   
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;    

                        na Druku nr 6  naleŜy wykazać wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej                 
                            (robota zakończona) w zakresie wykonywania instalacji nawadniania pionów 

hydrantowych, o wartości nie mniejszej niŜ 200 000,00 PLN brutto, z podaniem 
jej wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów (np. 
referencji) potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

            Wymagana forma dokumentów: 
              -  wykaz wykonanych robót – oryginał na załączonym druku, 
              -  dokumenty potwierdzające, Ŝe 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 lub      
                kopia poświadczona ‘’za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  
 

Zał. Nr  4 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 nr 7  naleŜy wykazać co najmniej 3 osoby, które będą uczestniczyć 
  przy realizacji zamówienia, przewidziane do kierowania robotami budowlanymi, 
  posiadające uprawnienia budowlane w specjalnościach: 

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

          - bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba;  
b) konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba; 
c) instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba; 
           wraz z oświadczeniem, Ŝe osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane i 
           przynaleŜą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz informacjami na temat 

jej kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
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zakresu wykonywanych przez nią czynności wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tą osobą.  

                    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, jeŜeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - oryginał    
                lub kopia poświadczona „ za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.   

 
Zał. Nr  5 Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

 posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
 takich uprawnień - wg załącznika do SIWZ - Druk nr 7 . 
Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku. 
    

Zał. Nr  6 Opłacona polisa ( z dowodem opłaty), a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 
kwotę nie mniejszą niŜ 200 000,00 PLN.  

                             Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „ za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę. Opłacona polisa lub inny dokument OC powinna potwierdzać, Ŝe okres 
ubezpieczenia obejmuje co najmniej datę składania ofert.   

 

Zał. Nr  7 Dowód potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w rozdziale XIII 
niniejszej SIWZ.  

 
Zał. Nr  8    Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik 
    Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
 
Zał. Nr  9 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 zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 Pzp.  
 


