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5.4. Jeżeli jest  to   niezbędne   do zapewnienia   odpowiedniego   przebiegu   postępowania o  

    udzielenie   zamówienia,   zamawiający   może na   każdym   etapie  postępowania wezwać  

    wykonawców   do   złożenia   wszystkich   lub   niektórych   oświadczeń   lub dokumentów  

    potwierdzających,   że nie   podlegają    wykluczeniu     oraz   spełniają   warunki udziału w  

    postępowaniu,   a  jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że  złożone uprzednio  

    oświadczenia  lub   dokumenty nie są już aktualne, do złożenia   aktualnych oświadczeń lub  

    dokumentów. 

 

5.5. Zamawiający,  zgodnie z art. 24aa ustawy   Prawo zamówień publicznych,  w    pierwszej    

    kolejności   dokona   oceny ofert, a   następnie   zbada   czy   wykonawca,    którego  oferta     

    została   oceniona   jako najkorzystniejsza nie   podlega wykluczeniu oraz spełnia   warunki    

    udziału w postępowaniu. 

 

5.6. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt 4.3. SIWZ wykonawca zobowiązany jest do złożenia  

poniższych dokumentów (dowody, o których mowa w punkcie 5.6. litera a) składa na 

wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

tylko wykonawca najwyżej oceniony, w  wyznaczonym terminie, nie krótszymi niż 5 dni): 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane   zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

– według załącznika nr 6 do siwz. 

b)  wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według 

załącznika nr 7 do siwz. 

 

 5.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:  

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

 


