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Załącznik nr5 do SIWZ
___________________________________________________________________________

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

.................................................................................................

Miejscowość ................................................

Data .....................

Wykaz robót budowlanych (co najmniej 1 roboty budowlanej), w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi publicznej o wartości nie
mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych), obejmującą swoim zakresem
roboty branż: wod.-kan. tj., kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót , określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
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(brutto)
wykonanych
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Zakres
przedmiotowy
(rodzaj robót)

Okres realizacji
początek
(data)

koniec
(data)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki, Wojska Polskiego
w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.
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1. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia.
2. Jeżeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiającego,
którym jest Gmina Gorzów Śląski, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa powyżej.
3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 3, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

..................................................
(data i podpis Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki, Wojska Polskiego
w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

