
Załącznik nr 5 do SWZ 

 
Załącznik Nr 5 – Wzór Wykazu robót budowlanych w celu potwierdzenia zdolności technicznej winien wykazać,  że wykonał nie wcześnie niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert  w niniejszym postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną   w charakterze generalnego wykonawcy lub wykonawcy                       
o porównywalnym charakterze w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5000m3 – pięć tysięcy metrów sześciennych i o wartości 
minimum 1.400.000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane 

 
 

              W Y K A Z  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  
                                                                                                                                             

Zamawiający:   
GMINA DYDNIA 
Dydnia 224, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie 

 

WYKONAWCA:  

L.p.  Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) Wykonawcy(ów)  

 
 

  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
"Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niebocku dot. rozbudowy sali gimnastycznej wraz z 
widownią” , znak sprawy: RIIiPP.271.23.2021.MG,  prowadzonego przez Gminę Dydnia 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Wykonałem następujące roboty budowlane :  

 
 

 

L.p. 
Nazwa zadania z podaniem 

rodzaju prac  

Wykonane należycie 
/ nienależycie *) 

(wpisać odpowiednie) 

Nazwa podmiotu  

i miejsce 

wykonania 

Data wykonania 

(wskazać  datę 

zakończenia robót) 

Wartość  

1      

…      



 

 

Uwaga: 
Należy załączyć dowody określające 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 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 odpowiednie dokumenty.                               
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności zawodowej musi spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie.  

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych               
w art.118-123 Udostępnienie zasobów ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych, oryginały lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność  z oryginałem 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, poświadczane za zgodność  z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy.   

 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.   
 

 


