
MDK/2390/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 5 do SIWZ

Uwaga: niniejszy dokument wraz z załącznikami składany będzie na wezwanie Zamawiającego. Nie dołączać do oferty  !  

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 w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zamówieniu publicznym na wykonanie: „Modernizacji budynku Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich przy 
ul. Olszówka 20D w Bielsku-Białej: termomodernizacja elewacji i wymiana kotła gazowego oraz modernizacja sali widowiskowej i holu”

L.p. Opis wykonywanych robót – w szczególności: 
nazwa zadania, obiekt, rodzaj wykonanych robót;

Nazwa, adres, telefon 
Zamawiającego

Okres realizacji Wartość dostawy 
(brutto)

1.

Nazwa: ........................................................................ 
 ...................................................................................
adres: ..........................................................................
 ...................................................................................
tel.: .............................................................................

od .............................................................

do .............................................................

(dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr)

.........................................zł

2.

Nazwa: ........................................................................ 
 ...................................................................................
adres: ..........................................................................
 ...................................................................................
tel.: .............................................................................

od .............................................................

do .............................................................

(dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr)

.........................................zł

3.

Nazwa: ........................................................................ 
 ...................................................................................
adres: ..........................................................................
 ...................................................................................
tel.: .............................................................................

od .............................................................

do .............................................................

(dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr)

.........................................zł

1



...

Nazwa: ........................................................................ 
 ...................................................................................
adres: ..........................................................................
 ...................................................................................
tel.: .............................................................................

od .............................................................

do .............................................................

(dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr)

.........................................zł

W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie co najmniej dwóch (2) robót budowlanych 
o wartości równej przedmiotowi zamówienia oraz załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje 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 wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 

.........................................                                                                                                                                                  ............................................................................................................. 
 (miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                                             (podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)  

      Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.
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