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/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
/Wykaz składany jako dokument, o którym mowa w dziale VIII ust. 1 pkt 1) SIWZ/
Niniejszym, reprezentując wskazanego wyżej Wykonawcę1 ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
na przebudowę budynku farmakologii usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2
(budynek A) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego
przedstawiam, w ramach poniższej tabeli, wyszczególnienie robót budowlanych o rodzaju, zakresie
oraz wartości wystarczającej dla spełnienia wymogu opisanego w dziale VII ust. 1 pkt 1) SIWZ. W odniesieniu
do każdej z robót wyszczególnionych w poniższym wykazie, jako konieczne dla spełnienia wymogu opisanego w dziale
VII ust. 1 pkt 1) SIWZ, załączam dokumenty potwierdzające, iż roboty te zostały wykonanie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.2
Lp.

Rodzaj wykonanej roboty
budowlanej3, miejsce jej
wykonania, wskazanie
podmiotu, na którego rzecz
była wykonywana

Wartość
4
zamówienia

............................dnia ..........................

Data wykonania
5
roboty budowlanej

Podmiot wykonujący zamówienie6

(dzień, miesiąc, rok
zakończenia)

..................................................
podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa przynajmniej ten z Wykonawców składających ofertę wspólną
(w rozumieniu działu I ust. 3 pkt 5 SIWZ), który jest pełnomocnikiem, o którym mowa w dziale XI ust. 12 pkt 4) SIWZ.
1

2

Szczegóły dział VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ.

3

Chodzi o roboty budowlane wymagane na podstawie działu VII ust. 1 pkt 1) SIWZ. Przynajmniej jedna ze wskazanych robót obejmowała swoim
zakresem wykonanie w budynku przynajmniej jednego pomieszczenia na potrzeby prowadzenia nim badań lub innego rodzaju analiz laboratoryjnych.
4

Zob. m.in. wymogi co do wartości zamówienia i sposobu jej rozumienia wynikające z treści działu VII ust. 1 pkt 1 lit.d) SIWZ

5

Zob. wymogi wynikające z treści działu VII ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ

Uwaga, w wykazie wyszczególnia się wyłącznie roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę lub Wykonawców składających ofertę wspólną,
a wyjątkowo, w przypadkach i na warunkach wskazanych w dziale VII ust. 2 SIWZ, również roboty budowlane wykonane przez podmioty trzecie
(inne niż Wykonawca lub Wykonawcy składający ofertę wspólną). W przypadku woli wyszczególniania w niniejszym wykazie robót budowlanych
wykonanych przez podmioty trzecie (tj. robót z umów, w których stroną realizującą robotę jest podmiot inny niż Wykonawca
lub Wykonawcy składający ofertę wspólną) zaleca się dokładne zapoznanie z treścią działu VII ust. 2 SIWZ, w tym obowiązkiem udowodnienia
Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich realizujących zamówienie, również w ten sposób, że podmiot trzeci
będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (umowy o niniejsze zamówienia publiczne). Zob. dział VIII ust. 7 SIWZ.
6

