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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 poprzez wypełnienie załączonego do SIWZ 

druku  -  Druk nr 3 ( naleŜy wpisać ceny jednostkowe netto i wartości 
poszczególnych pozycji).  
W podsumowaniu kosztorysu naleŜy podać stawkę VAT, wartość podatku VAT 
oraz cenę (tj. wartość netto + podatek VAT) za wykonanie zamówienia.  
Wymagana forma dokumentu – oryginał.  
 

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.  
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  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 – wystawionych 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 organu 
podatkowego – wystawionych 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 Aktualną informację 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) – 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku podmiotów zbiorowych – aktualną informację z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – 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  7   Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót, które odpowiadają swoim 

rodzajem i wartością, robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. kaŜda 
robota o równowartości co najmniej 30.000 PLN). 
Na druku 6a naleŜy wykazać wykonanie, co najmniej 2-ch robót budowlanych -  
rozbiórkowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, obiektów o 
kubaturze co najmniej 450,0 m3 z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania, opisu, wraz z załączeniem dokumentów (np. referencji) 
potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane z naleŜytą starannością, 
Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te roboty, dla których zostaną załączone 
w/w dokumenty. 
Wymagana forma dokumentów: 
a/ wykaz robót – oryginał na załączonym druku  
b/ dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie –oryginał lub kopia 
poświadczona” za zgodność z  oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę. 
 

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, zgodnie z art.12 ust.7 
ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz.2016). 
Wymagana forma dokumentów: 
a/ wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi – oryginał na załączonym 
druku, 
b/ uprawnienia budowlane – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez 
Wykonawcę składającego ofertę,   
c/ 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 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 40.000 zł. 

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

  
Zał. Nr  11 Kopia dowodu wniesienia wadium. 
 
Zał. Nr 12 Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – Druk nr 8. 

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 Decyzja zatwierdzająca Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, 

wydana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, 
poz. 628) przez odpowiedni organ dla Wykonawcy robót związanych z rozbiórką 
materiałów bitumicznych.  

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


