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     ( pieczęć firmowa wykonawcy ) 
 
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę budynku biblioteki wraz z 
infrastruktur ą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: „Biblioteka 
Centrum Kulturalnym Gminy Przył ęk” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, 
priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek 

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. 
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( 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 , których przedmiotem była budowa lub 
przebudowa budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego ( w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o wartości minimum 2.500.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone)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) 


