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(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 13 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane,
dotyczy postępowania: Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w

Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec
Czas realizacji

LP.

Rodzaj robót budowlanych
o zakresie wymaganym
i opisanym w SIWZ

Wartość zrealizowanej roboty budowlanej

Podmioty, na rzecz
których roboty zostały
wykonane

Miejsce
wykonania
zamówienia

Doświadczenie
własne Wykonawcy/
oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot

początek dzień/ koniec dzień/
miesiąc/ rok
miesiąc/ rok
1

2

3

4

5

6

7

1.

Własne/oddane
do dyspozycji*

2.

Własne/oddane
do dyspozycji*
* niepotrzebne skreślić

Uwaga!
1.
2.

Do oferty należy z załączyć dowody określające czy te roboty budowlane wymienione w niniejszym załączniku 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;
W ofercie musi znajdować się informacja na zasadach opisanych w SIWZ o podstawie do dysponowania przedstawionymi zasobami. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga by Wykonawca wskazał zgodnie z zapisami SIWZ w jaki sposób czynny (faktyczny) będą przekazywane te zasoby w szczególności przy poleganiu na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów.
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