Nasz znak: Rk. 271.4.2014
ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiot zamówienia: Budowa boiska do rekreacji wraz z kablem NN zasilającym
oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obejmującego budowę
ścieżek, placu zabaw dla dzieci, altany z grilem, uporządkowanie terenu oraz budowę
kablowej sieci oświetleniowej realizowane w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie
centrum miejscowości Kaleń”
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy .................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data ..............................
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, 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
Wymagane jest wskazanie i udokumentowanie przez Wykonawcę, że w ww.
okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż
200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy brutto) o podobnym charakterze polegającą na:
zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych o różnorodnym charakterze wraz z
urządzeniami rekreacyjnymi, lub zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego,
lub budowie boiska wraz z zagospodarowaniem terenu, lub zagospodarowaniu terenów
zielonych w celach rekreacyjnych, lub budowie placów zabaw i infrastruktury
rekreacyjnej, lub robotach melioracyjnych polegających na odmuleniu i konserwacji
rowu melioracyjnego, stawu albo zbiornika wodnego, wzmocnieniu skarp wraz
zagospodarowaniem terenów wokół. Robota budowlana może obejmować jeden lub
kilka z wymienionych zakresów.
Lp. Rodzaj robót Nazwa
Miejsce
Wartość robót * Data rozpoczęcia i
budowlanych zamawiającego
wykonania
zakończenia robót
(należy wpisać
zadania
istotne dla spełnienia
warunku udziału w
postępowaniu
informacje)

1.

2.

3.

*w przypadku gdy zadanie obejmowało szerszy zakres, niż określony do spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, należy wskazać wartość robót niezbędnych do
spełniania warunku udziału w postępowaniu

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót,
określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami są poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – inne dokumenty
....................................................................
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