Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.271.419.2013

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT
ROBÓT BUDOWLANYCH
DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
[warunki określa Rozdz. V pkt 2 ppkt 2.1 specyfikacji]

L.P

RODZAJ (PRZEDMIOT) I MIEJSCE
WYKONANIA ROBÓT

DATA WYKONANIA ROBÓT

WARTOŚĆ ROBÓT

NAZWA, ADRES, TELEFON
ODBIORCY ROBÓT

Wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co
najmniej jedne (1) roboty budowlane o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot
zamówienia (należy przez to rozumieć budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego) o wartości
min. 15 000 PLN
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2

3

UWAGA:
1. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:
a) poświadczenie,
b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2 lit. a).
3. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
Jako, że niniejsze postępowanie zostało wszczęte w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), wykonawca,
w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2 lit. a) może przedkładać dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie, zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
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4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

Miejscowość ...................................... data .......................................

.......................................................
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji

