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Wykonawca:  
…………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………..………………… 
(pełna nazwa  i adres podmiotu) 

 
…………………………………………………………….……........ 
Numer NIP lub PESEL (w przypadku osób fizycznych) 

 

……………………………………………………………………..……….. 
(Imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie oświetlenia i remont fasad 

zewnętrznych oraz holu głównego budynku Pawilonu Wystawowo - Informacyjnego „WYSPIAŃSKI 2000” nr 

sprawy: DP-271-1/2021 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. 

 

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu z treści wykazu musi wynikać, że Wykonawca 

wykonał w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej: 1 robotę 

budowlaną. Wskazana robota budowlana musi być o wartości co najmniej 700 000,00 zł netto i swoim zakresem 

obejmować m.in. wykonanie:  

- wymianę elementów kamiennych okalającego budynek; 

- demontaż i montaż płyt wewnętrznych, wielkoformatowych; 

- wykonanie instalacji elektrycznej 

Lp. Rodzaj informacji 

 

Informacje o zamówieniu (wypełnia Wykonawca) 

1 Nazwa zamówienia na roboty budowlane:  

 

Roboty budowlane obejmowały wykonanie: 

wymianę elementów kamiennych okalającego budynek 

…………………………………………………………… 

(tak/nie) 

 

Roboty budowlane obejmowały wykonanie: 

demontaż i montaż płyt wewnętrznych, wielkoformatowych 

……………………………………………………………… 

(tak/nie) 

 

Roboty budowlane obejmowały wykonanie 

wykonanie instalacji elektrycznej 

……………………………………………………………… 

(tak/nie) 

Nazwa generalnego Wykonawcy robót:  

Status Wykonawcy składającego ofertę w 

przedmiotowej realizacji robót  

(Wykonawca, podwykonawca) 

 

Wartość zamówienia netto:   

Data rozpoczęcia robót (dd-mm-rr)  
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Data zakończenia robót (dd-mm-rr)  

Obiekt na którym były prowadzone prace 

budowlane  (nazwa, adres) 

 

Zamawiający (pełna nazwa)  

  

 

 

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:  

 

Roboty budowlane obejmowały wykonanie: 

wymianę elementów kamiennych okalającego budynek 

…………………………………………………………… 

(tak/nie) 

 

Roboty budowlane obejmowały wykonanie: 

demontaż i montaż płyt wewnętrznych, wielkoformatowych 

……………………………………………………………… 

(tak/nie) 

 

Roboty budowlane obejmowały wykonanie 

wykonanie instalacji elektrycznej 

……………………………………………………………… 

(tak/nie) 

Nazwa generalnego Wykonawcy robót:  

Status Wykonawcy składającego ofertę w 

przedmiotowej realizacji robót  

(Wykonawca, podwykonawca) 

 

Wartość zamówienia netto:   

Data rozpoczęcia robót (dd-mm-rr)  

Data zakończenia robót (dd-mm-rr)  

Obiekt na którym były prowadzone prace 

budowlane  (nazwa, adres) 

 

Zamawiający (pełna nazwa)  

 
UWAGA: Do niniejszego wykazu robót, składanego na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 2 Pzp należy 
dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. w szczególności informacji 
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 
Powyższy wykaz w poz.  ……….. obejmuje roboty zrealizowane przez ……………………………..…………………… (wypełnić wyłącznie, 
gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby). 
 
……………….......……………………………… 

(miejscowość, data) 
            
       ………………………………………………………..…………….…………… 

(podpis osoby upoważnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

Zgodnie z art. 297 § 1 k.k kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną 
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z 
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, 
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 


