Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.548.000 euro na budowę ciągu pieszego wzdłuż jezdni przy ul. Arciszewskich w
Gdyni w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Załącznik nr 6 do SIWZ
_____________________________________
(pieczątka Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie)

ZP.2500.8.2018
Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 euro na budowę ciągu pieszego wzdłuż jezdni przy
ul. Arciszewskich w Gdyni w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

WYKAZ 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, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz któr ych
roboty te zostały wykonane.
Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć roboty budowlane na potwierdzenie warunku,
o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.1.2.1. lit. a) SIWZ:
Potencjał

L.p.

Przedmiot zamówienia, rodzaj i zakres robót
wykonanych, miejsce wykonania robót, parametry
faktyczne robót wykonanych zgodnie z opisem w
SIWZ

Data
wykonania
robót
budowlanych
(dd/mm/rrrr)

Podmiot na
rzecz którego
roboty zostały
wykonane
(Zamawiający)

2

3

4

1

(właściwe zaznaczyć)
Udostępniony
przez inny
podmiot, na
własny
zasobach
którego polega
Wykonawca

5

6

Opis wykonanych robót: …………………….……………………………
..........……………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………..

1

Długość wykonanego muru oporowego: ……………m
Wysokość wykonanego muru oporowego: …..……m
Lokalizacja: ……………………..

Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć roboty budowlane na potwierdzenie warunku, o
którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.1.2.1. lit. b) SIWZ:

L.p.

Przedmiot zamówienia, rodzaj i zakres robót
wykonanych, miejsce wykonania robót, parametry
faktyczne robót wykonanych zgodnie z opisem w SIWZ

Data
wykonania
robót
budowlanych
(dd/mm/rrrr)

Podmiot na
rzecz którego
roboty zostały
wykonane
(Zamawiający)

2

3

4

1

Potencjał
(właściwe zaznaczyć)
Udostępniony
przez inny
podmiot, na
własny
zasobach
którego polega
Wykonawca

5

6

Opis wykonanych robót: …………………….……………………………
..........……………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………..

1

Długość wykonanego gazociągu: ……………m
Średnica wykonanego gazociągu: dn …..……
Lokalizacja: ……………………..

1

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.548.000 euro na budowę ciągu pieszego wzdłuż jezdni przy ul. Arciszewskich w
Gdyni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Uwaga: W przypadku wypełnienia kolumny nr 6 w powyższych tabelach należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów.
Uwaga: Należy załączyć dowody, określające, czy ww. 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.
Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość, data: …………………………………….

.........................................................................................................
czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców
występujących wspólnie

2

