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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 art. 22 ust. 1 Ustawy- 
Prawo Zamówień Publicznych - na druku nr 4. 

  Wymagana forma dokumentu – oryginał 
 

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 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  4 Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłaceniem 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 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 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – 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  6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca podmiotów 

zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 
póź. zm.) – wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
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Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona” za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę składającego ofertę. 
 

Zał. Nr 7 WaŜna umowa z odpowiednim zakładem na utylizację odpadów ( padłe 
zwierzęta) 
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę składającego ofertę. 

 
Zał. Nr  8 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

równieŜ wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, trwających w sposób ciągły 
minimum 12 m-cy i zrealizowanych na obszarze nie mniejszym niŜ 
15.000,00m2 kaŜda usługa. 
Na druku 6a naleŜy wykazać wykonanie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej 
przedmiotowi zamówienia, prowadzonej w sposób ciągły przez okres 
minimum 12 m-cy, zrealizowanej na obszarze nie mniejszym niŜ 15.000,00 m2 

dla kaŜdego zadania oddzielnie, z podaniem ich wartości oraz daty, miejsca 
wykonania i opisu.  
W przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia, naleŜy wykazać usługi 
odpowiadające przedmiotowi zamówienia w sposób ciągły przez okres 
minimum 12 m-cy na obszarze nie mniejszym niŜ. 30.000,00m2. 
NaleŜy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzających, Ŝe usługa 
została wykonane z naleŜytą starannością. 
Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te usługi, dla których zostaną 
załączone w/w dokumenty. 
Wymagana forma dokumentów: 
a/ wykaz usług – oryginał na załączonym druku 
b/ dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie – oryginał  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
UWAGA: 

  Okres ostatnich trzech lat naleŜy liczyć wstecz od daty wszczęcia postępowania. 
 

Zał. Nr  9 Wykaz osób  przewidzianych przy realizacji zamówienia: 
Na druku 6b naleŜy wykazać co najmniej 2 osoby przewidziane przy 
realizacji zamówienia, które będą odpowiedzialne za realizację usługi ze strony 
Wykonawcy. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku. 
 

Zał. Nr  10 Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia:  
 Na druku 6c naleŜy wykazać posiadany, własny lub dzierŜawiony sprzęt,     
           który będzie niezbędny do wykonania zamówienia, w tym Zamawiający     
           wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 2 urządzeniami do odśnieŜania  
           mechanicznego dla jednego zadania, a w przypadku złoŜenia oferty    
           obejmującej dwa zadania, Wykonawca winien dysponować min. 4 takimi   
           urządzeniami. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku. 

 
Zał. Nr  11 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, obejmujący ubezpieczenie 
deliktowe i kontraktowe w zakresie prowadzonej działalności, na kilka zdarzeń 
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równocześnie. 
     Zamawiający wymaga, aby polisa obejmowała ubezpieczenie kontraktowe i 

deliktowe ( musi zawierać taki zapis) i była na wartość nie mniejszą niŜ 
100.000,00 PLN dla kaŜdego zadania. 
 W przypadku ubiegania się o dwa zadania, polisa musi być na wartość nie 
mniejszą niŜ 200.000,00PLN. 

                            Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
przez wykonawcę składającego ofertę. Polisa lub inny dokument 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 
dopuszcza się moŜliwość złoŜenia wraz z powyŜszą polisą oświadczenia, Ŝe wykonawca 
zobowiązuje się przedłuŜyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na pozostały okres.    

 
 

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 o zakresie zamówienia 
powierzonego podwykonawcy  wg wzoru określonego -  druk  nr 8  .   
Wymagana forma dokumentu – oryginał  na załączonym druku. 
 

 
 
 
 
 


