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Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. 
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CZĘŚĆ II - Remont dróg skweru RÓŻANKA, znak: 
NZ-28-8/18 
 
 

Zamawiający: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 
03-461 Warszawa 
ul. Ratuszowa 1/3 

 
Wykonawca: 
 
………………………………..…………………………………………………………………………..…..…..… 

…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………...……...….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...…. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………………....………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

przedstawiam 
 

WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

potwierdzający, że Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę 
budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 
(tj. wykonanie systemowej nawierzchni utwardzonej z kruszyw mineralnych) o powierzchni co najmniej 
1 000 m2, zgodnie z pkt 7.1.2.3. SIWZ:  
 
 

Lp. Podmiot, na rzecz którego 
roboty zostały wykonane 

Przedmiot zamówienia  
Data realizacji   

od – do 

Miejsce wykonania i 
wielkość  powierzchni 

wykonanej systemowej 
nawierzchni  

utwardzonej z kruszyw 
mineralnych (m2) 

1 
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Lp. Podmiot, na rzecz którego 
roboty zostały wykonane 

Przedmiot zamówienia  
Data realizacji   

od – do 

Miejsce wykonania i 
wielkość  powierzchni 

wykonanej systemowej 
nawierzchni  

utwardzonej z kruszyw 
mineralnych (m2) 

2 

 

 

 

    

 

Do wykazu dołączam (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy) 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 potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie. 

II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  
 

przedkładam (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oryginał lub 
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (nie dotyczy Wykonawcy, który 
wskazał dostępność dokumentu w formie elektronicznej w Załączniku Nr 5 do SIWZ). 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

  

      …………..………………………………………………………..……………… 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

                 w imieniu Wykonawcy)   
                 

 
 
 
 
  


