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WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – WYKAZ A 
(Wykaz na potrzeby potwierdzenia spełniania kryteriów kwalifikacji określonych w Sekcji III.1.3 Ogłoszenia) 

W POSTĘPOWANIU O WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU, 
WYBUDOWANIU PARKINGÓW DLA MIASTA ŁODZI. ETAP II 

 
 

 
 

NAZWA/Y WYKONAWCY/ÓW ........................................................................................................................................................................ 

ADRES  WYKONAWCY/ÓW ............................................................................................................................................................................. 
 
 

 

 
LP. 

OPIS WYKONANYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH – RODZAJ ROBÓT, 

ZAKRES ROBÓT 

(należy podać informacje w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku, o którym mowa w Sekcji 
III.1.3 Ogłoszenia) 

DATA WYKONANIA MIEJSCE WYKONANIA 

PODMIOT NA RZECZ, 
KTÓREGO ZOSTAŁY 

WYKONANE ROBOTY 
BUDOWLANE 

DOWODY NALEŻYTEGO  
WYKONANIA ROBÓT:   
(NR ZAŁĄCZNIKA i NR 
STRONY WNIOSKU) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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1. W przypadku, gdy ww. roboty budowlane będą stanowiły część zrealizowanego zamówienia o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany 
jest wyodrębnić rodzajowo roboty które są wymagane w celu spełnienia warunku postawionego przez Podmiot Publiczny (o którym mowa 
w Sekcji III.1.3 Ogłoszenia); 

Uwaga:  

2. Dowodami, określającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, przedstawia inne dokumenty; 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując umowę o ppp, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

 
 
 
 
 
............................................, .......................... 2018 r. 
 Miejscowość  data 
 

…………………………..…………………………………….. 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)1

 
 

Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka 
                                                         z imieniem i nazwiskiem 

                                                 
1 Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub pełnomocnictwem (w celu potwierdzenia uprawnienia do 
reprezentacji Wykonawców ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym należy załączyć do Wniosku pełnomocnictwo. 
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