
                        Załącznik nr 7 do SIWZ
......................................................

              (pieczęć wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Remont drogi gminnej Myscowa-Cmentarz nr dz. ewid. 904 w miejscowości Myscowa w km 0+230-

0+490 oraz Remont drogi gminnej Polany-Huta Polańska nr dz. ewid. 343 w miejscowości Polany 

w km 0+730-1+210”
oświadczamy,  że wykazujemy się  doświadczeniem,  polegającym na  wykonaniu  w okresie  ostatnich  pięciu lat  przed upływem terminu 

składania ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności  jest  krótszy-w tym okresie  następujących robót  odpowiadających wymaganiom  

zamawiającego:

L.p. Nazwa wykonawcy 
(podmiotu) wykazującego 
posiadanie doświadczenia

Nazwa i adres 
zamawiającego, dla 
którego zamówienie 

wykonano

Przedmiot 
zamówienia

Wartość 
zamówienia brutto

Czas realizacji 
zamówienia 
(początek-

zakończenie)

1. Należy przedstawić wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku w postepowaniu, wykonanych 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie 

z podaniem ich wartości,  daty i miejsca wykonania  oraz  załączeniem dowodów dotyczących  najważniejszych robót,  określających,  czy 

roboty  te  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  

i prawidłowo ukończone

2. Aby spełnić warunek Wykonawca musi wykazać, że wykonał  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty  odpowiadające zakresem i  wartością robotom 

stanowiącym  przedmiot  zamówienia  o wartości  nie  mniejszej  niż  200  000,00  zł  brutto  każda  robota.  Temat  zadania  nie  podparty 

dokumentami o wykonaniu robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończonych nie będzie brany pod uwagę, chyba 

że wskazane w wykazie roboty budowlane dotyczą robót wykonanych na rzecz Zamawiającego (Gminy Krempna). Kserokopie dokumentów  

(poświadczenia,  referencje,  protokoły  odbioru)  muszą  być  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę/osoby  uprawnioną  do 

reprezentowania firmy.

3. Wszystkie kolumny należy uzupełnić. 

4. Wykonawca generuje tabelę wg potrzeb.

Data ............................................

                  .........................................................................

                                                                                                                       (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)


