
LISTA DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według zał. nr 3 do SIWZ), 

2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu 

składania ofert z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane. 

3. Dowody określające czy w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty. 

4. 4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za koordynowanie prac projektowych i kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

5. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialne za kierowanie: 

a. pracami projektowymi, 

b. robotami budowlanymi, 

posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w realizacji zamówienia zgodnie z Prawem budowlanym oraz przynależą do 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w 

wysokości co najmniej 6 000 000 PLN (słownie sześć milionów złotych 00/100) w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 8 000 000,00 PLN (słownie osiem milionów 

złotych 00/100). 

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru Zamawiającego – załącznik nr 4 do 

SIWZ). 

9. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, 

o której mowa w § 18 ust. 2 pkt 5) Procedury, 

10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §18 ust. 1 pkt 2) Procedury. 

11. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 



zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 

12. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

13. Wypełniony załącznik nr 9 Wykaz urządzeń i materiałów. 

14. Wypełniony formularz ofertowy przygotowany wg załącznika nr 1 do SIWZ ze wskazaniem 

części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 

15. Projekt umowy zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ z parafowaną każdą stroną. 

16. Zaparafowany Wzór  Karty Gwarancyjnej  stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ 

17. Kopię dowodu wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu lub oryginał poręczenia lub gwarancji 

wadialnej. 


