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Zał. Nr 7 do SWZ – wzór wykazu wykonanych robót 
Zamawiający:  
GMINA SKOŁYSZYN 
38-242 Skołyszyn 12 
tel. /fax 013 4491062-64 
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl  
strona internetowa: https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl 
Oznaczenie sprawy: GPIR.271.1.5.2021 
 

WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy, którego dotyczy informacja Adres Wykonawcy 
  

 
 

Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym wykazania spełniania warunku  w postępowaniu pn.: 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Lisów” 

LP 
NAZWA  ZADANIA 

(ZAMÓWIENIA) 
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1.   Należy przedstawić 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 i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty 

2. Aby spełnić warunek Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zrealizował) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem 
roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał (zrealizował) co najmniej 
dwa zadania polegające na budowie boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej. 

3. Temat zadania nie podparty dokumentami o wykonaniu robót należycie  nie będzie brany pod uwagę, chyba że wskazane  
w wykazie roboty budowlane dotyczą robót wykonanych na rzecz Zamawiającego (Gminy Skołyszyn). Kserokopie dokumentów 
(poświadczenia lub inne dokumenty) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do 
reprezentowania firmy). 

4. Wszystkie kolumny należy wypełnić. 
5. Wykonawca generuje tabelę wg potrzeb. 
Podpis/y/: 

 
Formularz należy podpisać elektronicznie:  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 
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