Formularz Nr 3
Numer sprawy: ……………………………
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie
przy ul. Madalińskiego 10/16”
ja /my* niżej podpisany /i* ................................................................................................. ...
reprezentując wykonawcę/wykonawców*...............................................................................
przedkładam/my* poniższy wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Opis potwierdzający spełnienie warunku III.3.2), szczególności:
Ad. III.3.2) 1
a)
- nazwa zamówienia,
- przedmiot zamówienia (w szczególności wykonaniu całkowicie nowych instalacji: wentylacyjnej,
wodnokanalizacyjnej, elektrycznej albo kompleksowej ich modernizacji, a ponadto renowacji elewacji łącznie z
całkowitą wymianą obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej)
- informacja czy zamówienie było realizowane w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego

b)

Wartość łączna
zamówienia
brutto:
Ad. III.3.2) 1 (min. 10 mln zł
brutto)
Ad. III.3.2) 2 - (min
5 mln zł brutto)

- nazwa zamówienia,
- przedmiot zamówienia (polegający w szczególności na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu zaliczanego
do klasy 1261 według PKOB, z salą widowiskową z widownią na co najmniej 400 miejsc siedzących,
obejmującej w szczególności wykonanie systemów technologii teatralnej (np. oświetlenie sceniczne,
nagłośnienie sceniczne, projekcję multimedialną) oraz wykonanie adaptacji akustycznej tej sali),
- wskazanie liczby miejsc siedzących na sali, na której realizowane było zamówienie (co najmniej 400)
Ad. III.3.2) 2
- nazwa zamówienia,
- przedmiot zamówienia (wykonanie kompleksowych robót budowlanych prowadzonych w otoczeniu zabytku,
obejmujących zagospodarowanie terenu (np. plac, ulica, skwer, park) o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha

1

Data
wykonania
zamówienia
od – do
(DD-MMRRRR)

polegających w szczególności na wykonaniu nowych nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych (zielonych),
oświetlenia zewnętrznego, małej architektury oraz budowie bądź remoncie sieci elektrycznych i sanitarnych w
obrębie tej przestrzeni),
- wskazanie powierzchni terenu, na jakim realizowano zamówienie (min. 0,5 ha)
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2
(...)

W przypadku większej ilości zamówień, niniejszy załącznik należy powielić odpowiednią ilość razy.
Oświadczam/my*, że:
a) poz. ………… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,
b) poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do dyspozycji na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, na potwierdzenie czego załączam/y* pisemne zobowiązanie.1

1

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejscowość i data: …………………………………….

……………………………………………
podpisy i pieczęcie imienne lub podpisy czytelne osób
upoważnionych w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć
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