
                                                                  I N F O R M A C J A

Zamawiający wyjaśnia jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą, a jakie na wezwanie.

1.Dokumenty składane  wraz  z ofertą  - Formularz Ofertowy według wzoru określonego w Załączniku  Nr
1 do SWZ.

1 )   Uproszczone zestawienie kosztów - Załącznik  1a  do SWZ.
2)    Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie przez
        Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  (Załącznik  Nr 3a i 3b do SWZ.)
3)   W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo.
4)  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  dokument  stwierdzający
ustanowienie  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)   Potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Dokumenty na wezwanie.

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych  aktualnych na dzień złożenia tj.:

a)  odpis  lub  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców ubiegających
się wspólnie a zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

b)  Wykaz  robót  budowlanych  (zgodnie  ze  wzorem stanowiącym  Załącznik  4  do  SWZ) obejmujących
doświadczenie polegające na wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  -  to  w  tym  okresie  co  najmniej  dwie  roboty  budowlane   polegające  na  wykonaniu  remontu,
przebudowy, modernizacji lub budowy wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.

c)  Wykaz  osób  (zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  5  do  SWZ),  o  których  mowa
w części XXI pkt 2. ppkt d) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami  na temat
uprawnień,   a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do
dysponowania tymi osobami.


