Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zadanie 6 pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” wchodzące
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego z POIiŚ
oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana ze środków budżetu miasta
Żyrardowa

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór
WYKAZU WYKO A YCH ROBÓT
Część I - Zadanie 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” –
wchodzące w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów –
Etap II” /r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*
Część II – „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana
ze środków budżetu miasta Żyrardowa*.
/r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012
ZAMAWIAJĄCY:
1)Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96 – 300 Żyrardów
POLSKA
2) Urząd Miasta Żyrardowa
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów
POLSKA
WYKO AWCA:
Lp.
azwa Wykonawcy1)

Adres Wykonawcy1)

1)

Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy
podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie
z SIWZ.

WYKAZ WYKO/A/YCH ZAMÓWIEŃ
OŚWIADCZAMY, ŻE:
Stosownie do treści pkt. IX.1.2) SIWZ wykonaliśmy następujące zamówienia, obejmujące
wymienione poniżej usługi:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów

1
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L.p.

Nazwa i Nazwa i adres
Wykonawcy 3)
adres
Inwestora
(nr
Opis robót
telefonu
do
kontaktu)

Daty d-m-r.
Rozpoczęcie

Wartość 2)

Zakończe
nie

2)

Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podaje w tej kolumnie wymagane
dane dodatkowo w walucie podanej w dokumentach potwierdzających należyte wykonanie
zamówienia, oraz w przeliczeniu na PLD według średniego kursu Darodowego Banku
Polskiego (DBP) obowiązującego na dzień, w którym zostało wszczęte postępowanie
przetargowe. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLD.
3)
Dależy wpisać nazwę i adres tego z Wykonawców składających ofertę wspólną, który
wykonał zamówienie.
UWAGA – Zgodnie z pkt. IX.1.2) SIWZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie zamówienia wskazanego w wykazie. Brak dokumentu lub
dokument nie potwierdzający należytego wykonania zamówienia skutkuje nie zaliczeniem
przez Zamawiającego ich wykonania.

Podpisy:
Lp. Nazwa
Wykonawcy

Nazwisko i imię
osoby / osób
upoważnionych do
podpisania oferty
w imieniu
Wykonawcy

Pieczęć
Miejscowość
Podpis osoby /
Wykonawcy i data
osób
upoważnionych do
podpisania oferty
w imieniu
Wykonawcy

1
2

*niepotrzebne skreślić

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
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