
Załącznik nr 8 do SWZ
Postępowanie nr ZP/PN/7/2022

Wykonawca:

………………………………………………………………………
(nazwa oraz adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta/ów)

Wykaz usług
Zrealizowanych przez Wykonawcę

Działając w imieniu wykonawcy:

………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą: Zamówienie na usługi
Inżyniera  Kontraktu  dla  zadania  pn.  „Modernizacja  zabytkowych obiektów oraz  budowa sali  koncertowej  przy  ul.  Grochowskiej  na  potrzeby  Sinfonia
Varsovia” (część A), oświadczam, że doświadczenie wykonawcy w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale III ust. 2 SWZ
obejmuje następujące realizacje usług inżyniera kontraktu lub inżyniera zastępczego:



inwestycja  polegająca  na
remoncie  lub  przebudowie
budynku  zabytkowego  (lub
zespołu  takich  budynków),
wpisanego do rejestru zabytków
nieruchomych  o  powierzchni
użytkowej  min. 1000  m2,  oraz
minimalnej  wartości  robót
budowlanych  co  najmniej
12 000 000 zł nett 

Nazwa inwestycji:

Inwestor: 

Dokładna lokalizacja: 

Data realizacji:

Nr wpisu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków:

Powierzchnia użytkowa:

Wartość  inwestycji
netto:

Rola  sprawowana  w
ramach inwestycji

inwestycja  polegająca  na
budowie  budynku  użyteczności
publicznej  klasy  PKOB  nr:
1211,  1212,  1220,  1230,  1241,
1261, 1262, 1263, 1264 lub 1273
(lub zespołu takich budynków) o
powierzchni  użytkowej min. 3000
m2,  oraz  minimalnej  wartości
robót  budowlanych  co  najmniej

Nazwa inwestycji:

Inwestor: 

Dokładna lokalizacja:

Klasa  budynku  wg
PKOB

Powierzchnia  użytkowa
budynku/zespołu
budynków:
Wartość  inwestycji
netto:



20.000.000,00 zł netto Data realizacji: Rola  sprawowana  w
ramach inwestycji

inwestycja  polegająca  na
budowie  budynku  (lub
zespołu  budynków)  o
powierzchni  użytkowej
min. 1000 m2, oraz minimalnej
wartości robót budowlanych co
najmniej  12.000.000,00  zł
netto, która była prowadzona z
wykorzystaniem  przez
Wykonawcę modeli 3D BIM

Nazwa inwestycji:

Inwestor: 

Dokładna lokalizacja:

Data realizacji:

Powierzchnia użytkowa budynku/zespołu budynków:

Wartość inwestycji netto:

Zastosowanie przez Wykonawcę modeli 3D BIM:

Rola sprawowana w ramach inwestycji:

UWAGI
(1) dopuszczalne jest wskazanie tej samej inwestycji na spełnienie warunku określonego w ust. 2 pkt. 1-3,
(2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
(3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków wskazanych w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 w całości powinien być

spełniany w całości przez co najmniej jednego z członków Konsorcjum. Tożsama zasada dotyczy podmiotów użyczających potencjału doświadczenia..

………………………, dnia ……………………………

(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby umocowanej do reprezentowania wykonawcy)


