DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY ROBÓT
(dokument składany przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego)

Nazwa Przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP .........................................................
Nr telefonu ……………

Nazwa zadania *)

Rodzaj robót
(budowa/ rozbudowa / przebudowa
drogi publicznej)

Nr REGON ................................................

Nr fax ……………
Kategoria
drogi
(np. powiatowa,
gminna,
wojewódzka,
krajowa)

Klasa drogi
(np. G, Z, S)

e-mail: ……………

Długość
odcinka
drogi

Wartość
zadania

Data
wykonania

Podmiot na
rzecz którego
roboty te
zostały
wykonane

*) Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie : minimum 1 zadanie wykonane

(zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia,
polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych klasy minimum G o długości minimum 2 km o wartości minimum 30 000 000 PLN (brutto) (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z
1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) z załączeniem dowodów określających 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,
i

Nazwa zadania

Rodzaj dokumentacji projektowej na
budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej
wraz z opracowaniem materiałów do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach *)

Kategoria
drogi
(np. gminna,
powiatowa,
wojewódzka,
krajowa)

Klasa
drogi

Data wykonania

Długość
odcinka drogi

(np. G, Z,
S)

Podmiot na
rzecz którego
usługi zostały
wykonane

*) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zamówienia polegającego na
opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/ przebudowę drogi publicznej o klasie minimum G o długości minimum 2 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z
późn. zm.) oraz opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
LUB

Nazwa zadania *)

Zadanie polegające na
zaprojektowanie/dostosowanie/optymalizacja/aktualizacja
dokumentacji projektowej drogi oraz budowa /
rozbudowa / przebudowa dróg publicznych

Kategoria
drogi
(np.
powiatowa,
gminna,
wojewódzka,
krajowa)

Klasa Długość
Data
drogi odcinka Wartość
zadania wykonania
(np. G,
drogi
Z, S)

Podmiot
na rzecz
którego
roboty te
zostały
wykonane

*) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum 1 zadanie wykonane
(zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia,

polegające na zaprojektowaniu/dostosowaniu/optymalizacji/aktualizacji dokumentacji projektowej drogi oraz budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych klasy minimum G
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn.zm.) i długości minimum 2km o wartości minimum 30 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających 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.

.......................................................
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SIWZ.

