
___________________________________________________________________________________________

... dla rozwoju Województwa wi tokrzyskiego …

Za cznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli
okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie

Lp.
Nazwa i miejsce realizacji,
rodzaj, zakres wykonanej

roboty budowlanej *

Nazwa i adres
wykonawcy roboty
w przypadku gdy

Wykonawca
polega  b dzie

na wiedzy
i do wiadczeniu

innego podmiotu **

Termin
wykonania

data
rozpocz cia

– data
zako czenia

(od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr)

Warto
roboty

brutto [PLN] *

Nazwa i adres
Zamawiaj cego

1 2 3 4 5 6

*  W kolumnie 2 nale y wymieni  tylko te roboty, które spe niaj  postawiony warunek dotycz cy wiedzy
i do wiadczenia. W przypadku realizacji zamówie  obejmuj cych szerszy zakres robót, w kolumnie 5 nale y
poda tylko warto  wymaganego zakresu robót.

** W przypadku, gdy Wykonawca b dzie polega  na wiedzy i do wiadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 26
ust. 2b Pzp zobowi zany jest udowodni  to Zamawiaj cemu. W tym celu nale y za czy  do wykazu
w szczególno ci pisemne zobowi zanie tego podmiotu (w formie orygina u) do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Uwaga: Do wykazu nale y za czy  dowody okre laj ce, czy roboty te zosta y wykonane w sposób
nale yty oraz wskazuj cych, czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawid owo uko czone (dowody nale y za czy  w formie orygina u lub kopii po wiadczonej „za
zgodno  z orygina em” zgodnie z zasadami opisanymi w rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.2 siwz).

..............................., dnia .........................                            .........................................................

Podpis/y osób uprawnionych do sk adania
wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy

oraz piecz tka / piecz tki


