Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego z
siedzibą w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b,
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) WYKONAWCY(ów)

Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Przebudowa szklarni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b”, oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 5.1.3.
SIWZ wykazuję (wykazujemy) następujące roboty:
Lp.

1

Nazwa, rodzaj i zakres (robót)
wykonanych samodzielnie lub przez podmiot udostępniający zdolność techniczną
lub zawodową
Robota budowlana polegająca na wykonaniu robót remontowo-modernizacyjnych
budynków, a w tym robót wykończeniowo-elewacyjnych – wykonana w ramach
kontraktu:
…………………………………………………
………………………………………….
………………………………………………

Wartość zamówienia brutto w PLN
(zgodnie z pkt.
5.1.3.1 SIWZ)

……………………..

o wartości
co najmniej
20 000,00 PLN
brutto

2

Robota budowlana polegająca na czyszczeniu z korozji konstrukcji stalowych
metodą strumieniowo-ścierną, wykonana w ramach kontraktu:
…………………………………………….
………………………………………………
……………………………………………..

3

Robota budowlana polegająca na wykonaniu
lub wymianie instalacji c.o. i c.w., montażu
armatury (zawory regulacyjne, nagrzewnice z
nawiewem, rozdzielacze, ciepłomierze, pom- ……………………..
o wartości
py itp.) w budynkach, wykonana w ramach
co najmniej
kontraktu:
30 000,00 PLN
…………………………………………….
brutto
………………………………………………
……………………………………………..

……………………..

o wartości
co najmniej
20 000,00 PLN
brutto

Okres
wykonania
robót –
do (d,m,r)

Nazwa i adres podmiotu,
na rzecz którego roboty
zostały wykonane

4

Robota budowlana polegająca na: wykonaniu
wewnętrznych i zewnętrznych instalacji
elektrycznych wraz z montażem aparatury i
……………………..
osprzętu (sterowniki, wyłączniki, zasilacze,
o wartości
rozłączniki, czujniki, konwertery, rozdzielnice
co
najmniej
itp.) wykonana w ramach kontraktu:
10 000,00 PLN
…………………………………………….
brutto
………………………………………………
……………………………………………..

Oświadczam/y* że:
poz. ……………………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy składającego ofertę,
poz. ………………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez
inny/inne* podmiot/y*.
* Niepotrzebne skreślić

Uwaga:
Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.
W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac,
dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o
których mowa powyżej.
3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu
(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i
konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega
możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i
konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów
np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez
wykonawcę faktur.
4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty
publikowany
przez
Narodowy
Bank
Polski
w
dniu
publikacji
ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio
u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
1.
2.

………….………

………………..………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

