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Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum: ......................................................................................... 

Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum: ........................................................................................... 

Wzór

DOTYCZY POSTĘPOWANIA NA:
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji IV w Rudzie śląskiej przy ul. Różyckiego 32

Wykaz wykonanych robót budowlanych – oświadczenie

Zestawienie sporządza się podając informacje o robotach wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert.

Lp. Wartość w (zł) netto –
należy wykazać*

Przedmiot
zamówienia

(rodzaj robót)

Data wykonania Odbiorca

(nazwa, adres)

Nazwa Wykonawcy

(rubrykę wypełniają
konsorcja)Data wykonania roboty

(zakończenia)
dd/mm/rr

1

2

Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednej roboty ogólnobudowlanej
o wartości  co  najmniej  70 000,00  zł.  netto  oraz  w  zakresie  wykonania  jednej  roboty  instalacyjnej  o wartości  co  najmniej
30 000,00 zł. netto. Zamawiający wymaga aby w zakres roboty ogólnobudowlanej, którą wskazuje Wykonawca na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu wchodziły roboty budowlane polegające m.in. na dociepleniu ścian budynków metodą lekko-
mokrą z wymianą stolarki zewnętrznej, a w zakres roboty  instalacyjnej polegające m.in. na wymianie instalacji i przyłącza CO.
Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu także wykonanie jednej roboty ogólnobudowlanej polegającej na
dociepleniu  ścian  budynków metodą  lekką-mokrą  z wykonaniem roboty instalacyjnej  polegającej  m.in.  na  wymianie  instalacji
i przyłącza CO o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł. netto.

Miejscowość  .................................................................  dnia  ...............................

..........................................…………........................
 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
         oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Uwaga ! Do wykazu należy załączyć poświadczenie, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 
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budowlanej i prawidłowo ukończone.


