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                                                                - WZÓR - 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Palowicach”. 
     

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, 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 obiektywnych charakterze wykonawca                     
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

 
 

.......................................... 
                                                                      (miejscowość i data) 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
NIP: .................................................................. 
Tel:..................................................................... 
Faks:................................................................. 
E-mail: ……………………………………………. 

 

Wykaz robót budowlanych 

 
(*) Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże się wykonaniem co najmniej jednego zamówienia  zawierającego w sobie roboty 
budowlane o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto, obejmujące w swym zakresie prace 
związane z dociepleniem budynku lub budynków, zrealizowanego w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie  w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                                           
i prawidłowo ukończonego. 
 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu). 
 
Dla robót budowlanych zrealizowanych w innej walucie niż złoty polski należy przyjąć 
przeliczenie według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego                   
w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia                         
o niniejszym zamówieniu). 
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Lp. Rodzaj 
robót/nazwa 
zamówienia: 

Zamawiający 
(Podmiot, na 
rzecz którego 
roboty były 
wykonane): 

Wartość robót 
budowlanych                       
w zamówieniu 

określonym               
w kolumnie 2 

(cena brutto w zł): 

  Miejsce 
wykonania robót: 

Data wykonania 
(realizacji) robót 

od - do: 

   1  2             3 4 5 6 

 
 
 
1(**) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Załącznikami do niniejszego wykazu jest/są .................. (podać ilość) dowód/dowody (***) określający/ce, że  
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 
 
 
 
 

................................................................ 
                                                                         (podpis upoważnionego   

                                                                                           przedstawiciela Wykonawcy)                                                                                       
 
                       
 
 
(*)  -     Zapis zamieszczony w celach informacyjnych. 
 

(**) -  W przypadku wykazania większej ilości zamówień, wiersz należy wykorzystać tyle razy ile jest to konieczne. 
 

(***) - Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
 

(****) Uwaga: Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 


