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	Załącznik nr 1 
	do Specyfikacji Istotnych 
	Warunków Zamówienia


	Wykaz  wymaganych  dokumentów
1.	Aktualny odpis z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej, wystawione  nie  wcześniej  niż  6  m-cy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.
2.   Oświadczenie Wykonawców w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 2 do SIWZ 
3.	Umowa regulująca współpracę  podmiotów  występujących  wspólnie.
4.	Imienny  wykaz  osób  uprawnionych  do  podpisywania  oferty  i  podejmowania  zobowiązań  w  imieniu  oferenta.
5.	Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – Załącznik nr 5 do SIWZ. Należy również załączyć dokumenty stwierdzające, że osoba, która będzie pełnić funkcję techniczną posiada uprawnienia budowlane oraz jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
7.	Zaświadczenie  właściwego  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  potwierdzających  odpowiednio, że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatku, opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne lub  społeczne, lub  zaświadczeń, że  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie, odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  organu  podatkowego, wystawionych  nie  wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert.
	Polisa lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający , że  wykonawca  jest ubezpieczony od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności gospodarczej


Do oferty należy załączyć również:

	Wypełniony formularz oferty do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podając cenę.
	Kosztorys ofertowy.
	Kserokopię dokumentu stwierdzającego dokonanie wizji lokalnej.
	Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio             z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
	Informacje dotyczące podwykonawców – Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców może nie załączać załącznika nr 6. 
	W przypadku złożenia oferty wspólnej:

- przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem              w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub icj uprawnionych przedstawicieli.

Uwaga :
1.   Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii , poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez osobę(y) podpisującą(e)  ofertę.
2.	W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3, 6, 7,8 każdy podmiot musi złożyć oddzielnie.   


Brak złożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie  oferty.

