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Załącznik Nr 4.1 do SWZ

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty”
Dla części I :
Przebudowa drogi Bujały – Rokitnica Kąty
oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia.
Na dowód tego podajemy wykaz wykonanych robót zgodnie z wymaganiami zawartymi
w SWZ zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) przed upływem składania ofert.
Czas realizacji
Nazwa i rodzaj (opis)
Wartość
Nazwa i adres
(należy podać daty - miesiąc/rok)
Lp.
przedmiotu zamówienia
zamówienia
Zamawiającego
oraz miejsce wykonania
zł brutto
początek
koniec
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2

3

Uwaga!
1.

2.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami 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. Wskazane jest aby
dowody te zawierały co najmniej: wskazanie, że Wykonawca realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
wskazanie Zamawiającego, przedmiot / rodzaj wykonanych robót, wartość wykonanych robót, datę i miejsce
wykonania, opinię stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone lub opinię równoważną, identyfikację oraz podpis osoby upoważnionej. Konieczne jest, aby przedkładane
dowody potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane w sposób należyty, zawierały
jednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenie należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem
informacji.
Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty, które zostały wykonane w okresie ostatnich 5 lat, przed
upływem terminu składania ofert.

UWAGA: oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy (lub podmiotu udostępniającego zasoby lub
jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).

