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Załącznik nr 5 do siwz  

................................................. 
( pieczęć wykonawcy ) 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

...................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

.................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa  części 

internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie-                       

                                                            toalety”.   

 

 

I. RZETELNOŚĆ  

 

1) wykaz realizowanych robót budowlanych złożony w celu zweryfikowania 

rzetelności wykonawcy  (zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a siwz)** 

 

L.p. 
Opis (rodzaj) 

pracy 

Podmiot  

zlecający prace 

Miejsce 

wykonania 

Termin 

wykonywania 

pracy  

(dzień/miesiąc/ 

rok) 

Wartość 

wykonanych 

prac brutto 

Praca 

zlecona, 

a: 

1.      

Niewykonana/ 

Nienależycie 

wykonana* 

2.      

Niewykonana/ 

Nienależycie 

wykonana* 

*niepotrzebne skreślić 

 
** przedmiotowy wykaz należy złożyć zarówno w zakresie robót realizowanych przez Wykonawcę, jak 

i robót realizowanych przez podmioty trzecie, na potencjale których Wykonawca polega w celu 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b 

ustawy 

 

 

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 

 

 

..............................., dn. ...............................         ..................................................................... 
podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 

pełnomocnika wykonawców) 
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2) Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) / oraz podmiot(y) 

trzeci(ie)***, na potencjale których polegamy w celu wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy  - wszystkie 

prace wykonał (wykonali) należycie.  
*** skreślić w przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z potencjału podmiotu trzeciego 

 

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 

 

 

..............................., dn. ...............................         ..................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 

pełnomocnika wykonawców) 

  

                                                                                                                                                                              

 

II. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

 

wykaz najważniejszych robót budowlanych na potwierdzenie spełniania warunku 

udziału w postępowaniu (zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. b siwz) 

 

L.p. Opis (rodzaj) pracy  

Podmiot 

zlecający 

prace 

Miejsce 

wykonania 

Termin 

wykonywania 

pracy  

(dzień/miesiąc/ 

rok) 

Wartość 

wykonanych 

prac brutto 

1. 

 

   

 

2. 

 

   

 

 

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 

 

 

 

........................, dn. .......................  ............................................................................. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 

pełnomocnika wykonawców) 


