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pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert *  

*- a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

(Wykonawca musi wykazać, że wykonał  

 2 roboty budowlane, z których  
- co najmniej jedna polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego – 

budynku o konstrukcji stalowej, o powierzchni minimum 2. 000 m2 oraz wysokości  minimum 10 m, 
wraz z instalacjami: elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową, wentylacyjną oraz przeciwpożarową, 
o wartości brutto minimum 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych brutto) (w ramach 
jednej umowy)  

- co najmniej jedna polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego – 
budynku o konstrukcji stalowej, o powierzchni minimum 1. 000 m2 oraz wysokości minimum 10 m, 
wraz z zapleczem (np. socjalnym lub administracyjnym, o konstrukcji stalowej lub innej) (w ramach 
jednej umowy) 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: „Rozbudowę i przebudowę 
istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń 
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Modernizacja 
istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych  
w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, na terenie działki o nr ew. 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 w obrębie 
ew. Machnacz gm. Brześć Kujawski, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, przedstawiam 
następujący wykaz robót budowlanych: 
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Uwaga: Do przedmiotowego wykazu Wykonawca ma obowiązek dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 
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