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6. Wykaz robót budowlanych 

WYKAZ	ROBÓT	BUDOWLANYCH	
Wykonawca:	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna	nazwa/firma,	adres,	w	zależności	od	podmiotu:	NIP/PESEL,	KRS/CEiDG)	

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………………………… 

	(imię,	nazwisko,	stanowisko/podstawa	do	reprezentacji)	

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.:  „Rozbudowa i doposażenie szpitala celem 

utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi - prace 

budowlane” oświadczamy, że wykonaliśmy następujące roboty które odpowiadają wymaganiom 

określonym w pkt 5.2.3 b) oraz pkt 6.4.1. SIWZ: 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże co najmniej jednej roboty 

budowlanej polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie zakładu opieki 

zdrowotnej o wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto. 

Zamawiający (nazwa, 
adres, kontakt) 

 dla którego realizowano 
zamówienie (roboty) 

Szczegółowy opis realizowanego 
zamówienia - w celu wykazania spełniania 

warunku określonego w SIWZ. 
wpisać: zakres prac i miejsce (adres) 
wykonywanych robót budowlanych 

Wartość brutto 
Data 

zakończenia 
robót (odbioru) 

    



 

 

 

 
Nr sprawy 8/PNP/DOT/2020 

Strona 36 z 37 

Na wezwanie Zamawiającego którym mowa w art. 26 ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj Dz.U. 2018r., poz. 1986 ze zm.)do wykazu dołączymy dowody (referencje, bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty) potwierdzających, że roboty budowalne zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej. 

 

	
……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)	 	 	 	 	 	 	 (podpis	osoby	upoważnionej)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	


