Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku komunalnego,
mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 11, w ramach projektu
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

Załącznik nr 6 do SIWZ

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych
w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 6.3.1.1 SIWZ
wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Opis wykonanych
robót
Lp.

(wraz z podaniem
kubatury oraz
kategorii budynku)

1

2

Nazwa i adres
podmiotu na
rzecz którego
roboty wykonano

Data wykonania
(podać termin
rozpoczęcia i
zakończenia)

Miejsce
wykonania

Nazwa
wykonawcy/podmiotu
udostepniającego
potencjał *

3

4

5

6

1

(…)

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 doświadczeniem w realizacji zamówień odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 5 do SIWZ) do oddania mu wskazanych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

........................., dn. ............................

Podpisano: ....................................................................
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji 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

1

