Dofinansowane ze środków Budżetu Państwa przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”

Załącznik nr 5 do SWZ – RG.271.8.2021

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
ORAZ WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres)

REGON:
KRS/CEIDG

NIP:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:

PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO W CHŁOPICACH
Nr ref.: RG.271.8.2021
prowadzonym przez Gminę Chłopice, Chłopice 149A, 37-561 Chłopice na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu opisanego przez Zamawiającego w SWZ (pkt. XXI pkt. 1. 4) SWZ),
oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma:
1) zrealizowała należycie w ciągu ostatnich pięciu lat (przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania) następujące zamówienia:

Lp.

Podmiot na rzecz którego
wykonano robotę (nazwa,
adres)

Nazwa zamówienia /Charakterystyka
zamówienia - Informacje
potwierdzające spełnianie warunku
udziału w postępowaniu

Wartość robót
budowlanych
[PLN brutto]

Okres realizacji zamówienia
data rozpoczęcia i
zakończenia robót
budowlanych (miesiąc, rok)

1

2

3

4

5

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dowody sporządzone przez podmiot, na rzecz
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którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dowodów – inne odpowiednie dokumenty.
2) dysponuje następującą osobą (co najmniej jedną - kierownikiem budowy) posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
obowiązujących przepisów:

Lp.

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie, wykształcenie
zgodnie z pkt. XXI, pkt. 1. 4) SWZ

Imię i nazwisko
osoby

Zakres wykonywanych
czynności w realizacji
zamówienia

Informacja o
podstawie
dysponowania
osobami

Zakres uprawnień:………............................
Kierownik Budowy
doświadczenie: ............................................

1.

wykształcenie: ............................................

Wskazana osoba musi legitymować się wymaganymi uprawnieniami budowlanymi, posiadać co najmniej
minimum 5-letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w bezpośrednim wykonawstwie
ogólnobudowlanym oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony
zaświadczeniem o przynależności do izby.
dnia

r.

(miejscowość)

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

2

