Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa nowej filii żłobka Niezapominajka
wraz z przebudową istniejącego budynku żłobka (Filia Witomino) przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni”

Załącznik nr 3 do SIWZ
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych

w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.
dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością techniczną lub zawodową, tj. posiada doświadczenie w realizacji
zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie
budynku o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII
zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Lp.

Opis wykonanych

Nazwa i adres

robót

podmiotu na

(wraz z podaniem

rzecz którego

powierzchni oraz

roboty

kategorii budynku)

wykonano

2

3

1

Data wykonania

Nazwa

(podać termin

Miejsce

wykonawcy/podmiotu

rozpoczęcia i

wykonania

udostępniającego

zakończenia)

potencjał

4

5

6

1
2
(…)
Do wykazu dołączam dowody, że roboty zostały wykonane należycie.
Uwaga: należy załączyć dowody określające 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
* Jeżeli Wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę, to w kolumnie 6 należy wskazać
dokładne dane podmiotu. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował

jego
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w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu (Załącznik nr 8 do SIWZ) do
oddania mu wskazanych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

…………………… dnia ……………………
…………………… …………………… ……………………
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)
Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub
wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy
wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp
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