
Załącznik nr 2  
Tom 1 SWZ z dnia 30.06.2021 roku  

 

 ZAKŁAD USŁUG WODNO – ŚCIEKOWYCH Sp. z o.o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice            
 
 

…………………………………………….. 
Pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

 
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że 
roboty te zostały wykonane należycie 
 

Nazwa oferenta ......................................................................................... 

Adres oferenta  .......................................................................................... 

Nr tel. ................................................ 

 

Aby spełnić warunek posiadania wiedzy i doświadczenia należy wykazać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że Wykonawca wykonał (ukończył) przynajmniej: 
1) roboty budowlane polegające na budowie co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była budowa rurociągów przewiertem 

sterowanym o średnicy sieci minimum dn150  

 

Lp. 
Przedmiot usługi: 

nazwa zadania i miejsce realizacji robót 
z opisem tych robót. 

Termin wykonania 
(rozpoczęcia i 
zakończenia) 

Zamawiający (nazwa, 
adres, nr telefonu  

do kontaktu) 

Nazwa Wykonawcy (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających  

się o zamówienie lub innego podmiotu) 

1. 
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Lp. 
Przedmiot usługi: 

nazwa zadania i miejsce realizacji robót 
z opisem tych robót. 

Termin wykonania 
(rozpoczęcia i 
zakończenia) 

Zamawiający (nazwa, 
adres, nr telefonu  

do kontaktu) 

Nazwa Wykonawcy (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających  

się o zamówienie lub innego podmiotu) 

2. 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu na  
„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego”  

 

 

 

 

 
……………………………………………………………… 

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie                                                                                                                                                                                        
uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictw 

 
 

Uwaga: 
1. Do wykazu Wykonawca powinien załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. 
2. Rodzaj i przedmiot wykonanej usługi powinien być tak opisany, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w SWZ. 
3. Do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie 

polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 
4. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz podpisany przez ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu Pełnomocnika lub łącznie przez wszystkich Wykonawców 

składający wspólną ofertę. 

 


