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                                                                                                             Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW 
 
 
           Załączniki składane przez wszystkich Wykonawców do OFERTY wypełnionej na  
           Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - (aktualne na dzień składania ofert):  
 
          1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -  wg wzoru  
              Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 
  Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku 

              
          2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -  wg  

                wzoru Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 
  Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku 
 

          3.  Aktualna koncesja uprawniająca do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 
                osób i mienia wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia  
                (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213  ze zm.).  
                W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy ze wspólnie  
                ubiegających się Wykonawców przedstawia aktualną koncesję.  
                Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 
 

          4.  Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie 
                ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  
                okresie – co najmniej 1 usługi polegającej na dozorze i ochronie mienia, trwającej nieprzerwanie  
                przez  okres co najmniej 12- miesięcy kalendarzowych, zabudowanej nieruchomości z minimum  
                1 budynkiem  użyteczności publicznej  o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 000 m2 
                realizowanej w ramach  jednej umowy/kontraktu wraz  z podaniem lokalizacji przedmiotu, powierzchni  
                użytkowej chronionych obiektów, terminu realizacji i podmiotów na rzecz których usługi te zostały  
                wykonane – (wg wzoru Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) wraz z załączeniem dowodów (tj. referencji lub 
                innych dokumentów)  określających czy te usługi  zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
                Dowody ( referencje)  w odniesieniu do nadal wykonywanych usług powinny być wydane nie wcześniej niż 
                3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.    
                W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek dotyczący doświadczenia  
                musi spełniać  w całości co najmniej jeden z Wykonawców. 
               Wymagana forma dokumentów: 
               -  wykaz wykonanych usług – oryginał na załączonym druku; 
               -  dowody (referencje lub inne dokumenty)- oryginał lub kopia poświadczona „za  zgodność z oryginałem” przez 
                  Wykonawcę. 
 

          5.  Wykaz osób  przewidzianych do realizacji zamówienia, które bezpośrednio będą uczestniczyć w  
                wykonywaniu zamówienia – (wg wzoru określonego w  Załączniku nr 6 do Ogłoszenia ).  
                Wymagana forma dokumentów: 
                 -  wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – oryginał na załączonym druku. 
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         6. Dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  
               cywilnej (np. polisa ubezpieczeniowa), a w przypadku jego braku inny dokument OC, potwierdzający, 
               że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
               związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż równowartość 100 000,00 zł  
               (słownie: sto tysięcy złotych).   
  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą  
               spełniać  łącznie tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego w 
               Wykonawców występujących wspólnie.  
             Wymagana forma dokumentu -  oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

 
     7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium ( forma zgodna z opisem rozdział XII niniejszego 

Ogłoszenia). 
      
        8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
             gospodarczej – potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do  
             postępowania albo wskazanie dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod  
             adresem internetowym, zgodnie z pkt IV formularza ofertowego. 
              Wymagana forma dokumentów – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 
 

        9.  Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a  
             umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. 
             Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 

            
      10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo  
             reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  w przypadku 
             wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wynika to z dokumentów 
             potwierdzających zasady reprezentacji ( np. w przypadku spółki cywilnej – umowy spółki). 
  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
 
 
          
 


