Załącznik nr 7 do SIWZ

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
(miejscowość)_________________________________, dnia _________________ r.
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa i adaptacja
poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu – ETAP II”
Ja niżej podpisany ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w
sposób należyty następujące główne* roboty budowlane:

Lp.

Przedmiot zamówienia (zakres robót),
miejsce wykonania robót

Wartość
zamówienia
(brutto)

Czas realizacji
Uwagi
Początek

Zakończenie

Podmioty, na rzecz
których roboty
zostały wykonane
(Pełna nazwa i adres)

1

2

1. Oświadczam, że wykazując spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,
polegam/nie polegam** na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp.
2. Podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia/zrealizuję przedmiot
zamówienia siłami własnymi**.
3. Jeśli Wykonawca umieścił w wykazie doświadczenie innych podmiotów zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tym doświadczeniem do realizacji
przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wskazanego niezbędnego
doświadczenia na okres korzystania z tego doświadczenia przy wykonywaniu zamówienia.
Złożony dokument winien zawierać również zakres i formę udostępnienia doświadczenia.
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4. W sytuacji określonej w pkt 3 Wykonawca winien w kolumnie „UWAGI” zamieścić informację:
„zobowiązanie do współpracy” jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 22a ustawy
Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów – zobowiązany jest również udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)
5. W załączeniu do w/w wykazu Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu dokumenty dowody potwierdzające, że wykazane wyżej roboty budowlane zostały wykonane należycie,
zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej 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.

________________________________
(podpis Wykonawcy)

*Przez

„główne” roboty należy rozumieć roboty (umowy) na potwierdzenie opisanego w SIWZ
minimalnego warunku udziału w postępowaniu, tj. spełniające ten warunek pod względem
przedmiotowym oraz wartościowym.
**- niepotrzebne skreślić
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