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WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
 
 
 
 
 

 
 

  
Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem 
nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”
Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i
robót, w celu oceny spełnienia warunku w zakresie posiadania wiedzy i do
 
Lp. Zakres/opis wykonanych robót budowlanych

należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 6.1. pkt

SIWZ  
 

(1) (2) 
1.  

 
 
 
 
 
 
 

ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundus
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  – WIEDZA I DO ŚWIADCZENIE
 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 

przedmiotem jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył
ci w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, gm. Karczew, realizowana w

ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko. Sygnatura postępowania: ZP.271.8.2015

w celu oceny spełnienia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (punkt 6.1. pkt 2) SIWZ); 

opis wykonanych robót budowlanych 
ędnym do wykazania 
punkcie 6.1. pkt 2) 

Data wykonania roboty 
(zamówienia)- 
zakończenie 

(dzień – miesiąc – rok) 

Zamawiający (odbiorca) 
wykonano zamówienie

(3) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Załącznik nr 9 do SIWZ,  Nr: ZP.271.8.2015 

ŚWIADCZENIE  

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności 
realizowana w ramach Projektu „Poprawa 

środków Europejskiego Funduszu 
powania: ZP.271.8.2015, przedstawiamy wykaz 

ący (odbiorca) – nazwa  - dla którego 
wykonano zamówienie 

(4) 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

….. 
 

 

 
Do wykazu załączam(my) dowody określają
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukoń
 
Oświadczam(my) że: 

- poz .......... wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składaj

- poz ..........  wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie czego zał

zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów*

*) niewłaściwe skreślić 
 
 
 

ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundus
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

  

  

ślające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

wiadczenie Wykonawcy składającego ofertę* , 

wiadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie czego zał

anie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów*. 

ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

ce, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie 

wiadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie czego załączam/my pisemne 



 

Projekt: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” współfinansowany przez Uni

 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególno
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiaj
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek ł
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotycz
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego p
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawc
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 
 
 
 
 
 
............................................, ..................... 2015 r. 
 Miejscowość  data 
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c spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 6.1. pkt 2) SIWZ, (niniejszym wykazie) 
art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, i

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
dnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przedmiotowy dokument należy złożyć w oryginale.

c spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach
lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych p

ytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
da dokumentów dotyczących: 

pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

ączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

…………………………..……………………………………..
Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej/-ych do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
 

Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i piecz
                                                         z imieniem i nazwiskiem 

ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

pkt 2) SIWZ, (niniejszym wykazie) polega na zasobach 
 Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

ie tych podmiotów do oddania mu do 
oryginale. 

c spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na 
dzie dysponował zasobami innych podmiotów 

cy Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

 

…………………………..…………………………………….. 
 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

dany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka 


