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                                                                      Załącznik nr 4 do SIWZ


                                                                                                       

                               WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH


WYKONAWCA:

L.p
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)

   







Niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68”

przedstawiam: 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy-w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 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 


L.p
Zadanie: nazwa i lokalizacja 

 zakres
 zrealizowanych robót 
Wartość brutto
zrealizowanych
 robót
Czas realizacji
od-do
Nazwa i adres zleceniodawcy
Podstawa do dysponowania 




































W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Wykonawca musi przedstawić w formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji  Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Uwagi Zamawiającego:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie jedną robotę budowlaną dotyczącej budowy,  przebudowy,  remontu  lub rozbudowy  budynku , zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej ( zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z   dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie – Dz. U.  Nr 75, poz. 690, z późn.  zmianami o  wartości nie mniejszej niż  2 000 000,00zł  brutto ( słownie: dwa miliony 00/100).
	W rubryce „Podstawa do dysponowania”  należy wskazać czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji przez inny podmiot.

                                                                     ……………………………..
                                                                               Podpis osoby uprawnionej do składania 
                                                                              oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
                                                                                     oraz pieczątka/pieczątki

                                                             

