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Załącznik B „Zestawienie dokumentacji ofertowej i jej warianty w zależności od planowanego instytucjonalnego sposób realizacji zamówienia”
Niniejszy dokument jest zamierzony jako pomoc, z której należy skorzystać po uprzednim zapoznaniu się z Istotnymi Warunkami Zamówienia – dokumentem
głównym. Bez zapoznania się z ww. częścią IWZ niniejszy dokument może nie być wystarczająco zrozumiały.
Pod następującymi pojęciami rozumie się:
 Wykonawca „pojedynczy” – wykonawca zamierzający samodzielnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, tj. bez udziału
współwykonawców,
 „Wspólni” wykonawcy – współwykonawcy; wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia,
 „z podwykonawcami” – gdy wykonawca/y zamierza/ją polegać na zdolnościach i/lub zasobach podwykonawców.
Uwaga! W przypadku niejasności i/lub niezgodności w zapisach poniższej tabeli i pozostałych zapisach IWZ, wszystkie zapisy należy interpretować zgodnie
z zasadami zdrowego rozsądku lub można zadać Zamawiającemu odpowiednie pytanie.
W celu określenia zestawu dokumentów ofertowych, które trzeba złożyć, Wykonawca wybiera planowany przez siebie wariant instytucjonalnej realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia spośród tych podanych w kolumnach 2-5.
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Warianty dokumentacji ofertowej w zależności od planowanego sposób realizacji zamówienia
Rodzaj dokumentu
stanowiącego lub mogącego
stanowić część oferty

a) Formularz ofertowy
(załącznik nr 1 do IWZ)

1
2
3
4

Wykonawca
„pojedynczy”
bez
podwykonawcy/
ów
1

Ma być.

„Wspólni” wykonawcy bez
podwykonawcy/ów
2

Wykonawca „pojedynczy” z
podwykonawcą/ami
3

Ma być.

Ma być.

Użycie formy pojedynczej „ma” wskazuje, że ma być tylko 1 dokument.
j/w
j/w
j/w

1

„Wspólni” wykonawcy z
podwykonawcą/ami
4

Ma być.
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Warianty dokumentacji ofertowej w zależności od planowanego sposób realizacji zamówienia
Rodzaj dokumentu
stanowiącego lub mogącego
stanowić część oferty

Wykonawca
„pojedynczy”
bez
podwykonawcy/
ów

b) Oświadczenia o zakresie
robót realizowanych przez
odpowiedniego
przedsiębiorcę w ramach
niniejszego zamówienia
(załącznik nr 2 do IWZ)

Nie potrzebne

6

c) Oświadczenie/a o
udostępnieniu zasobów
przez podwykonawcę/ów
(załącznik nr 3 do IWZ)
9

d) (war. 1.) Oświadczenie/a
o posiadaniu uprawnienia
do prowadzenia
działalności gospodarczej
(załącznik nr 4 do IWZ)
5
6

7
8
9
10
11

„Wspólni” wykonawcy bez
podwykonawcy/ów

Wykonawca „pojedynczy” z
podwykonawcą/ami

„Wspólni” wykonawcy z
podwykonawcą/ami

Mają być
dla każdego wykonawcy

Mają być dla wykonawcy i dla
podwykonawcy/ów

Mają być dla każdego wykonawcy i
dla podwykonawcy/ów

Nie potrzebne

Nie potrzebne

Ma/ją być
dla podwykonawcy/ów.

Ma być.

Mają być
dla każdego wykonawcy.

Mają być
dla wykonawcy i dla
podwykonawcy/ów.

5

7

10

8

Ma/ją być
dla podwykonawcy/ów.

11

Mają być
dla każdego wykonawcy i dla
podwykonawcy/ów.

Użycie formy mnogiej „mają” wskazuję, że ma być więcej niż 1 dokument.
Użycie ukośnika („/”) w słowie „oświadczenie/a” odpowiada znaczeniu „oświadczenie” lub „oświadczenia”, tj. ma być 1 dokument lub więcej w zależności od
zastosowanych zapisów odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku użycia ukośnika w innych słowach należy to interpretować
analogicznie.
j/w
j/w
Numer warunku udziału w postępowaniu użyty w IWZ – dokumencie głównym.
j/w
j/w

2
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Warianty dokumentacji ofertowej w zależności od planowanego sposób realizacji zamówienia
Rodzaj dokumentu
stanowiącego lub mogącego
stanowić część oferty

Wykonawca
„pojedynczy”
bez
podwykonawcy/
ów

e) (war. 2.) Oświadczenie/a o
niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat
(załącznik nr 5 do IWZ)
f)

„Wspólni” wykonawcy bez
podwykonawcy/ów

Wykonawca „pojedynczy” z
podwykonawcą/ami

„Wspólni” wykonawcy z
podwykonawcą/ami

Ma być.

Mają być
dla każdego wykonawcy.

Ma być
tylko dla wykonawcy.

Mają być
dla każdego z wykonawcy.

(war. 3.) Oświadczenie/a o
niezaleganiu z opłacaniem
składek ZUS
(załącznik jak wyżej)

Ma być.

Mają być
dla każdego wykonawcy.

Ma być
tylko dla wykonawcy.

Mają być
dla każdego wykonawcy.

g) (war. 4.) Oświadczenie/a o
braku powiązań z
Zamawiającym
(załącznik jak wyżej)

Ma być.

Mają być
dla każdego z wykonawców.

Ma być
tylko dla wykonawcy.

Mają być
dla każdego wykonawcy.

h) (war. 5.) Autoryzacja na rok
2018 producenta chemii
budowlanej w zakresie
wykonywania ociepleń
ścian zewnętrznych
budynków z użyciem
odpowiedniego systemu
docieplenia

Ma być.

Ma być
dla co najmniej jednego z
wykonawców.

Ma być dla wykonawcy i dla tych z
podwykonawców, którzy będą
wykonywać roboty wymienione w
opisie odpowiedniego warunku
udziału w postępowaniu.

Ma być
dla co najmniej jednego z
wykonawców i dla tych z
podwykonawców, którzy będą
wykonywać roboty wymienione w
opisie odpowiedniego warunku
udziału w postępowaniu.
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Warianty dokumentacji ofertowej w zależności od planowanego sposób realizacji zamówienia
Rodzaj dokumentu
stanowiącego lub mogącego
stanowić część oferty

Wykonawca
„pojedynczy”
bez
podwykonawcy/
ów

„Wspólni” wykonawcy bez
podwykonawcy/ów

Wykonawca „pojedynczy” z
podwykonawcą/ami

„Wspólni” wykonawcy z
podwykonawcą/ami

i)

(war. 6.) Wykaz robót
pokazujący wystarczające
doświadczenie i zdolności
organizacyjnotechnicznych do realizacji
niniejszego zamówienia
(załącznik nr 6 do IWZ)

Ma być.

Ma być
dla co najmniej jednego z
wykonawców.

Ma być dla wykonawcy i dla tych z
podwykonawców, którzy będą
wykonywać roboty wymienione w
opisie odpowiedniego warunku
udziału w postępowaniu.

Ma być
dla co najmniej jednego z
wykonawców i dla tych z
podwykonawców, którzy będą
wykonywać roboty wymienione w
opisie odpowiedniego warunku
udziału w postępowaniu.

j)

(war. 6.) Dokument/y
potwierdzające należyte
wykonanie wykazywanych
robót
(dotyczy wykazu, o którym
mowa w pkt. i) powyżej)

Ma/ją być.

Ma/ją być w zakresie
potwierdzającym treść
dokumentu z pkt h) („wykaz
robót”).

Ma/ją być w zakresie potwierdzającym
treść dokumentu z pkt h) („wykaz
robót”).

Ma/ją być
w zakresie potwierdzającym treść
dokumentu z pkt h) („wykaz robót”).

k) (war. 7.) Oświadczenie/a o
dysponowaniu
pracownikami zdolnymi do
realizacji zamówienia
(załącznik nr 7 do IWZ)

Ma być.

Ma być
dla co najmniej jednego z
wykonawców.

Ma/ją być dla wykonawcy i dla tych z
podwykonawców, którzy będą
wykonywać roboty wymienione w
opisie odpowiedniego warunku
udziału w postępowaniu.

Ma/ją być
dla co najmniej jednego z
wykonawców i dla tych z
podwykonawców, którzy będą
wykonywać roboty wymienione w
opisie odpowiedniego warunku
udziału w postępowaniu.

l)

Ma być.

Mają być
dla każdego z wykonawców.

Mają być
dla wykonawcy i dla
podwykonawcy/ów.

Mają być
dla każdego z wykonawców i dla
podwykonawcy/ów.

(war. 8.) Dokument/y
potwierdzające posiadanie
odpowiedniego
ubezpieczenia
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Warianty dokumentacji ofertowej w zależności od planowanego sposób realizacji zamówienia
Rodzaj dokumentu
stanowiącego lub mogącego
stanowić część oferty

Wykonawca
„pojedynczy”
bez
podwykonawcy/
ów

m) (war. 9.) Oświadczenie/a o
zobowiązaniu się do
udzielenie odpowiedniej
gwarancji na wykonane
roboty oraz zastosowane
materiały
(załącznik nr … do IWZ)

Ma być.

n) (war. 10.) Dokument/y
potwierdzające wniesienie
wadium

Ma być.

Ma być
dla co najmniej jednego z
wykonawców.

Ma być dla wykonawcy.

Ma być
dla co najmniej jednego z
wykonawców.

Nie potrzebne

Ma być dla wykonawców
działających w formie
konsorcjum.

Nie potrzebne

Ma być dla wykonawców działających
w formie konsorcjum.

o) Pełnomocnictwo do
reprezentowania
konsorcjum
(załącznik nr 8 do IWZ)

„Wspólni” wykonawcy bez
podwykonawcy/ów

Wykonawca „pojedynczy” z
podwykonawcą/ami

„Wspólni” wykonawcy z
podwykonawcą/ami

Mają być
dla każdego z wykonawców.

Ma być dla wykonawcy.

Mają być
dla każdego z wykonawców.

(data usunięcia: 25.04.2018)

[koniec dokumentu]
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