
   

 

                                                                      
    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.  

maj ca na celu  

wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania  

„Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow  wszystkich 

rodzajów ma ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi  odnawialn  i w oszcz dzanie 

energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary Wiejskie” 

 

  

Operacja pn. „Przebudowa drogi  gminnej relacji droga krajowa nr 12 – Zamość Stary” współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 
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     ( pieczęć firmowa wykonawcy ) 

 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę 

drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 – Zamość Stary 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz  załączeniem dowodów 

dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

 

Lp. Nazwa 

Zamawiającego 

Rodzaj i zakres 

zamówienia 

Termin 

realizacji 

 

Miejsce robót Wartość 

brutto 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych polegających na przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł. 

brutto każda, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, 
że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona). Dowodami o których mowa powyżej są dokumenty 

określone w §1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013 r. poz.231) 

 

............................................       .......................................................... 
( miejscowość , data )                                                    ( podpis osób uprawnionych do składania woli w imieniu 

        wykonawcy) 

 


