
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o Przetargu 

 

Modernizacja istniejącego systemu podtorza 

Etap I – Modernizacja torowiska suwnic nabrzeżowych STS 

Etap II – Budowa odwodnienia niecki przyszynowej 

 

LISTA KONTROLNA 

 

L.p. Dokument TAK / NIE 

1 
Oświadczenie o posiadaniu wszelkich uprawnień wymaganych przez przepisy 

prawa do wykonywania zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

 

2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 4.   

3 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  

 

4 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenia, 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 

upływem terminu składania ofert.  

 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub potwierdzenia, 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 upływem terminu składania ofert 

 

6 
Potwierdzony przez osobę uprawnioną rachunek zysków i strat za trzy kwartały 

2014 r. 

 

7 

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 

2012 i 2013, z którego będzie wynikać, że w każdym roku obrotowym przychód 

ze sprzedaży wyniósł nie mniej niż 100 000 000,00 zł (sto milionów złotych) 

 

8 

Oświadczenie wraz z potwierdzającymi referencjami, że jako generalny 

wykonawca Oferent należycie wykonał budowę, remont lub modernizację 3 

obiektów spełniających warunki z punktu C.1.b Ogłoszenia. W oświadczeniu 

należy podać nazwę inwestycji, której oświadczenie dotyczy, wartość kontraktu 

oraz podmiot mogący potwierdzić przedstawione referencje (wraz z danymi 

kontaktowymi). 

 

9 

Zestawienie stawek kosztorysowych dla robót dodatkowych/uzupełniających 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Ogłoszenia. Zestawienie to 

stanowić będzie Załącznik nr 10 do umowy podpisanej z wybranym Oferentem, 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

 

10 Zestawienie kosztorysowe robót budowlanych, na podstawie których wyliczona  



została cena całkowita Oferty 

11 Upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę (jeśli dotyczy)  

12 
1 płyta CD/DVD z kopią kompletnej dokumentacji w formacie .pdf, a Zestawienia 

oferty w formacie .xls 

 

13 

Oferta przygotowana w formie papierowej, zbindowana, z kolejno 

ponumerowanymi oraz parafowanymi przez przedstawiciela oferenta stronami 

całej oferty o treści czyniącej zadość wymogom całej Dokumentacji Przetargowej 

 

 

 

 

 

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

podpis podpis 

 


