
Załącznik Nr 2 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

PRZED PODPISANIEM UMOWY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 

 

Lp. NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 

1. 
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia wymaganych dokumentów. 

2. 

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

złożenia wymaganych dokumentów. 

3. 

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – (wzór nr 

2.1) wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

4. 

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówień, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6 

wykonawca wykazał osoby, którymi podmioty te dysponują. 

5. 

Uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia  

7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w/w osób 

wskazanych do wykonania zamówienia w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, gazowych oraz 

elektrycznych. 

6. 

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy  

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali z należytą 

starannością: 

- minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych (tj. budowa 

węzłów cieplnych, kotłowni gazowych i/lub gazowo-olejowych) odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości 

brutto nie niższej niż 200 000,00 zł. każde.  (wzór nr 2.2). 

7. 

Wykaz dokumentów potwierdzających, że roboty wymienione w załączniku - wzór nr 2.2 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

(wzór nr 2.3). 

8. 

Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę  

1 000 000 PLN. 

9. 

 

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy w kwocie  150 000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

dniem złożenia wymaganych dokumentów. 

10. Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wzór 2.4). 

11. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

 

 

 



Standardowe formularze 

 

L.p. NAZWA FORMULARZA 
NUMER 

FORMULARZA 

1. 

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu posiadają kwalifikacje zawodowe 

niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

2.1. 

2. 

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie: 

- prac instalacyjnych (tj. budowa węzłów cieplnych, kotłowni 

gazowych i/lub gazowo-olejowych) odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. 

2.2. 

3. 

Wykaz dokumentów wystawionych przez Inwestorów 

potwierdzających, że zamówienia wymienione w załączniku wzór 

nr 2.2. zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. W przypadku podwykonawstwa należy 

dołączyć 2 dokumenty: dokument wystawiony przez Inwestora 

Generalnemu Wykonawcy oraz drugi, wystawiony przez 

Generalnego Wykonawcę Podwykonawcy. 

2.3. 

4. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy  2.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 2. 

Wzór nr 2.1. WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 
Nazwa Wykonawcy (Konsorcjum) ………………………..………………………………………. 

Adres (siedziba lidera)……………………………………………….……………………………… 

Numer telefonu ………………………….……… Numer fax ………….………………………… 

 

Oświadczamy, że wskazane poniżej osoby będą uczestniczyć  

w wykonaniu zamówienia. Oświadczam, że wskazane osoby posiadają kwalifikacje 

zawodowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia, poświadczone posiadaniem 

wymienionych dokumentów.   

 

Lp. 
Podmiot 

Imię i Nazwisko 
Kwalifikacje Rodzaj uprawnień 

Informacja o podstawie 

dysponowania tymi 

osobami/podmiotem 

 

 

    

     

 

 

    

 

 

    

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  

Prawo Budowlane  

 

W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów i w powyższym wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi dysponuje poprzez te 

podmioty: 

1. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami tych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

2. Kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów winny być poświadczane  

za zgodność z oryginałem przez te podmioty; 

 

 

….........................., dnia ....................            ..................................................... 
       Miejscowość     Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej  

      do występowania w imieniu Wykonawcy1 

 

 
1 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 



Załącznik Nr 2. 
wzór nr 2.2. 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH    

 
Nazwa Wykonawcy (Konsorcjum) ………………………………………………………………. 

Adres (siedziba lidera)……………………………………………………….……………………… 

Numer telefonu ………………………….……… Numer fax ………..…………….…………….. 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  

z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania w zakresie niezbędnym do 

wykazania wiedzy i doświadczenia. Wykaz musi zawierać: 

- 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych (tj. budowa węzłów 

cieplnych, kotłowni gazowych i/lub gazowo-olejowych) odpowiadających swoim rodzajem  

i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto nie 

niższej niż 200 000,00 zł. każde.   

 

Obiekt, 

lokalizacja 

Opis usługi/robót 

(np.: technologia, 

rodzaj i ilość, zakres 

itp.) 

Wartość robót 

 

Czas 

realizacji Nazwa 

zleceniodawcy/ 

Inwestora całkowita 

Za którą 

Wykonawca był 

odpowiedzialny 

od do 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

UWAGA !  Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

..........................,dnia...................                         ................................................................ 
       Miejscowość                 Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej  

    do występowania w imieniu Wykonawcy 

, 

 

 

 



Załącznik Nr 2.       

Wzór nr 2.3. 
WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE ZAMÓWIENIA 

WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU 2 - WZÓR  2.2. ZOSTAŁY 

WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLAN  

I PRAWIDŁOWO UKOŃCZONE 

 

Nazwa Wykonawcy (Konsorcjum) …………………………………………………………. 

Adres (siedziba lidera)………………………………..……………………………………… 

Numer telefonu …………………….……… Numer fax …….…………………………….. 

 

Spis załączonych dokumentów 

 

Lp. 
Zamawiający 

nazwa i adres 

Przedsięwzięcie, 

nazwa i lokalizacja 
Inwestor 

Telefon 

kontaktowy 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

     

     

     

     

     

     

+ kopie dokumentów 
Uwaga! W przypadku wykonania robót realizowanych w podwykonawstwie, należy dołączyć 

dokument potwierdzający należyte wykonanie robót wystawiony przez Inwestora. Gdy Wykonawca 

polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące tego podmiotu 

winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 

 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór nr 2.4. 

 

 

WZÓR GWARANCJI 

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Gwarancja należytego zabezpieczenia wykonania umowy 

 

Do: …………………………………………………………………….……………………………..... 

…………................................................................................................................................................. 

w ................................................................................. 

(nazwa banku, Firmy Ubezpieczeniowej) 

(siedziba) 

zwany dalej Gwarantem 

udziela gwarancji na rzecz ....................................................................., tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na ….…..................................................................................... 

przez.............................................................................................................................. (nazwa Wykonawcy) 

na sumę ……………….………….……………………………........................ (kwota gwarancji) 

słownie: ......................................................................................................................................... 

………………………………………………………….………………………………………………. 

Niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec 

Państwa, w imieniu Wykonawcy i Zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie i 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie jakąkolwiek kwotę lub kwoty do wysokości: 

 

................................................................................................................................................................ 

(kwota gwarancji) 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wobec 

Beneficjenta określonych w Umowie, bez konieczności przedstawienia przez Państwa 

dowodów, podstaw lub powodów żądania przez Państwa sumy określonej powyżej. 

Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Państwa spłaty w/w: 

zadłużenia od Wykonawcy przed przedstawieniem nam Państwa żądania. 

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków 

Umowy lub zakresu Robót, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów 

Umowy, uzgodnienie pomiędzy Państwem a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas 

od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy 

z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie ważna: 

− ……............................ zł (100 % wartości kwoty gwarancji) do dnia .........................  

(30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane). 

Z kwoty j.w. w terminie do ........................ (30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane) zostanie zwolniona wartość 



……….................... zł (70 % wartości kwoty gwarancji). Kwota ta stanowi zabezpieczenie 

zgodnego z umową wykonania robót. 

Pozostała kwota ............................... zł. (30 % wartości kwoty gwarancji) stanowiąca 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwolniona w terminie do …….................. 

(nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości). 

        Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi być wniesione na adres 

wystawiającego Gwarancję do wymienionej daty włącznie. 

        Niniejsza Gwarancja Wykonania powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie 

terminu jej ważności. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………….................................................................................................................................................... 

(Nazwa Banku/Firmy Ubezpieczeniowej, Adres) 

 

 

..........................,dnia...................                       ................................................................ 
       Miejscowość    Podpis i pieczęć osoby Gwaranta 

 

 

 

 

 


