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WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

[Zgodnie z pkt. 8.4 SIWZ Składany na wezwanie Zamawiającego] 

 
 /w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie składa każdy z wykonawców/  

 

…............................................................................................................................................ 

/podać nazwę  i adres Wykonawcy/ 

 
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie 
rozbudowy i przebudowy instalacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej  na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy Al. Unii 4 
Rozbudowę istniejącego węzła cieplnego W1 o węzeł W2 (CO/CWU/CT) w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o.” składam niniejsze 
oświadczenia: 
 

1) celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 5.1.3.1. SIWZ przedkładam/my poniższy wykaz należycie 

wykonanych robót budowlanych (tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

 

 

Lp. 

Nazwa  

i adres odbiorcy 

Rodzaj wykonanych/zakończonych 

robót, miejsce wykonania oraz opis 

wykonanych robót 

Wartość robót 

brutto 

Data wykonania robót 

(zakończenia) 

(dd, mm, rrrr) 

Podmiot który w moim imieniu wykazuje spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu1 

[wypełnić tylko jeśli nie jest to doświadczenie własne wykonawcy] 

1  2 3 4 5 6 

1.     

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 

Jest to: 

a) doświadczenie innego Wykonawcy z którym wspólnie 

składam ofertę w przedmiotowym postępowaniu*,  

b) doświadczenie innego podmiotu*,  

[niewłaściwe skreślić] 

                                                 
1
 W sytuacji gdy wykonawca oświadczy w kolumnie 6, że wykazana robota budowlana jest doświadczeniem innego podmiotu o którym mowa w lit b, którego zasoby zostaną mu 

oddane do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a Ustawy jest zobowiązany załączyć do oferty zobowiązanie o którym mowa w pkt 8.2.3.2 SIWZ 
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Lp. 

Nazwa  

i adres odbiorcy 

Rodzaj wykonanych/zakończonych 

robót, miejsce wykonania oraz opis 

wykonanych robót 

Wartość robót 

brutto 

Data wykonania robót 

(zakończenia) 

(dd, mm, rrrr) 

Podmiot który w moim imieniu wykazuje spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu1 

[wypełnić tylko jeśli nie jest to doświadczenie własne wykonawcy] 

1  2 3 4 5 6 

 

2. 

 

    

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 

Jest to: 

a) doświadczenie innego Wykonawcy z którym wspólnie 

składam ofertę w przedmiotowym postępowaniu*,  

b) doświadczenie innego podmiotu*,  

[niewłaściwe skreślić] 

 
 

2) OŚWIADCZENIE KOŃCOWE 
Oświadczam/amy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania  oferty  

w imieniu Wykonawcy 
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WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

[Zgodnie z pkt. 8.4 SIWZ Składany na wezwanie Zamawiającego] 

 
 /w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie składa każdy z wykonawców/ 

 

…............................................................................................................................................ 

/podać nazwę  i adres Wykonawcy/ 

 
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę 
istniejącego węzła cieplnego W1 o węzeł W2 (CO/CWU/CT) w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o.” składam niniejsze oświadczenia: 
 

1) Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby: 
 

Imię 
i Nazwisko 

 
Zakres wykonywanych czynności 

(stanowisko) 

Opis kwalifikacji zawodowych, uprawnienia 
potwierdzające spełnienie warunku określonego  

w  pkt. 5.1.3.2. SIWZ 

Podstawa 
dysponowania 

osobami* 

1 2 3 4 

 Kierownik budowy 

 

zasoby własne* 

 

zasoby innych podmiotów* 
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zasoby własne* 

 

zasoby innych podmiotów* 

*Wykonawca skreśla lub usuwa jeżeli nie dotyczy. 

 
Oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe 
opisane w pkt 5.1.3.2. SIWZ. 
 

 
 

2) OŚWIADCZENIE KOŃCOWE 

Oświadczam/amy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania  oferty  

w imieniu Wykonawcy 
 

 

UWAGA: 
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 „Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamrowienia”, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy), zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w  art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

W przypadku powoływania się przez wykonawcę na w/w dokumenty, wykonawca zobowiązany jest podać zamawiającemu pełną 
nazwę i numer referencyjny postępowania. 
 


