Poniższy wykaz i oświadczenie zobowiązany będzie złożyć tylko wezwany do tego Wykonawca
Załącznik nr 5
Zamawiający:
Gmina Elbląg
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
tel. 55 234-18-84, faks 55 234-08-71,

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………..………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. . „Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101048N w
miejscowości Pasieki”, przedkładam zgodnie wymaganiami zawartymi w pkt. 7.3.1 ppkt. b) SIWZ:
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
o których mowa w pkt. 5.2.3 ppkt. a) SIWZ, tj. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu o podobnej funkcji (most, przepust), w podobnym
zakresie oraz wartości zamówienia nie mniejszej niż 500.000,00 zł każda. Przez podobny zakres Zamawiający rozumie budowę lub przebudowę mostu lub przepustu o konstrukcji
z blachy falistej, w klasie obciążenia min. A wg PN-85/S-10030, o powierzchni nie mniejszej niż w przedmiocie zamówienia w ramach jednego zadania, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających 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.

Lp.

Wartość robót budowlanych
brutto

Przedmiot zamówienia

1
2
……………………………, dnia ……………………
miejscowość,

data

Data wykonania robót
budowlanych
[dd/mm/rrrr]

Miejsce wykonania robót
budowlanych

Odbiorca robót budowlanych
(nazwa i adres zamawiającego)

…………………………………………
(podpis)

