
 

 

 

1 

BZ/ZP.05/17/03/14.                    Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykaz wykonanych robót, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

 

Lp. 

Odbiorca / 
Zamawiający  
(adres i dane 
kontaktowe) 

Nazwa zamówienia, opis, 
wydajność instalacji, rodzaj 
dostarczonego wyposaŜenia  

i urządzeń 

Wartość instalacji  
Miejsce 

realizacji 

Data wykonania 
zamówienia 

/data odbioru 
końcowego 

zadania/ 

Okres działania 
instalacji 

Czy uzyskany w instalacji 
produkt spełnia 

wymagania określone w § 
6 ust. 1 Rozporządzenia 
MŚ z dnia 11 września 

2012 r. 

1.       

spełnia*/ nie spełnia* 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

2.       

spełnia*/ nie spełnia* 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Uwaga! Wykonawca winien wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, wykonał budowę lub rozbudowę co najmniej dwóch instalacji do biologicznej stabilizacji odpadów działających nieprzerwanie przez okres  
min. 12 m-cy, z zastosowaniem technologii membranowej, w której membrana ma bezpośredni kontakt ze stabilizowanym materiałem i w których to produkt 
(stabilizat) uzyskał wymagania określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), z czego minimum jedna 
instalacja winna posiadać wydajność min. 20 000 Mg/rok i minimum jedna instalacja o wartości min. 5.000.000,00 PLN netto. 
Zamawiający zaakceptuje takŜe doświadczenie jeŜeli przedmiotem zamówienia były dostawy, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do 
biologicznej stabilizacji odpadów, która to spełnia powyŜsze wymagania Zamawiającego.  
 
Wykonawca winien załączyć dowody, potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz załączyć badania laboratoryjne z wykazanych instalacji potwierdzające, Ŝe produkt uzyskany  
w wykazanych instalacjach do biologicznej stabilizacji odpadów, spełnia wymagania określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052). 

Uwaga: W przypadku podmiotu trzeciego naleŜy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy. 
 
 
 
 
 
 

Podpis i pieczęć: ............................................... 
                         (osoba / osoby upowaŜnione do 
......................................., dnia ...................         podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność 
gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy  
do lat 5. 


