Zał. nr 8 do siwz

.....................................................
( Nazwa i adres Wykonawcy
lub nazwy i adresy Wykonawców
ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia )

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH / zdolność techniczna lub zawodowa/
Postępowanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka)”
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Warunek: wykonanie co

najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie
lub rozbudowie lub remoncie drogi i wartości minimum 200.000,00 zł. brutto, 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.
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polegać będzie na
wiedzy i
doświadczeniu
innego podmiotu**

2

3

Lp.

1

Nazwa i adres
wykonawcy roboty

Termin
wykonywania
data rozpoczęcia
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*W kolumnie 2 należy wymienić te roboty, które spełniają postawiony warunek dotyczący wiedzy
i doświadczenia. W przypadku realizacji zamówień obejmujących szerszy zakres robót, w wykazie w
kolumnie 5 należy podać tylko wartość wymaganego zakresu robót.

** W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zgodnie
z art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu. W tym celu należy załączyć do
wykazu w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał
Uwaga:
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”
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podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

