
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Budowa zespołu  lokali mieszkalnych przy ulicy  1 Maja 224  w Kielcach – etap III 

 

Załącznik nr 7  
 WYKAZ ROBÓT  

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT  
 

 
 Lp. 

 
Zamawiający 
(nazwa, adres, 

kontakt) podmiotu 
dla którego 
realizowano 

zamówienie (roboty) 

 
Nazwa i miejsce (adres) realizacji, rodzaj i zakres 
prac wykonanej roboty 

budowlanej 
- w celu wykazania spełniania 
warunku określonego w SIWZ 

 
Wartość roboty 
Brutto 
( zł) 

 
Data zakończenia 

(odbioru) robót dd/mm/rrrr 
 

  
Nazwa i adres Wykonawcy 
wykazanych 

robót  
budowlanych * 

1 2 3 4 5 6 
 
 
1 
 
 

     

 
 
2 
 
 
 

     

 
1) Należy wykazać co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto nie mniejszej niż  1 500 000,00 zł,  polegającą  
    na  wykonaniu i montażu prefabrykowanych żelbetowych lokali mieszkalnych i/lub użytkowych wraz z  
    wykonaniem  instalacji  wod-kan.,  instalacji  c.o,   instalacji elektrycznych (robota powinna być zrealizowana  
   w ramach jednego zamówienia, które zostało  zakończone). 
2) Do wykazu należy załączyć dowody (referencje lub inne dokumenty) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty  
    budowlane były wykonywane, określające, czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz czy zostały wykonane 
    zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
    W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wykazane w wykazie jw., były wcześniej wykonywane,  
    Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.      
* W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje własną wiedzą i doświadczeniem wskazuje własną nazwę i adres. W przypadku  
   wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać nazwę i adres wykonawcy posiadającego 
   wiedzę i doświadczenie. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego doświadczenia polega na zdolnościach   
   innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował ww. zasobami, przedstawiając w tym celu  
   pisemne zobowiązanie tych podmiotów, ze wskazaniem, że podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których, te  
   zdolności (doświadczenie) są wymagane.       
   Wymagana forma dokumentu: 
- wykaz robót – oryginał na załączonym druku,  

     -  dowody ( referencje lub inne dokumenty) - oryginał lub kopia poświadczona „za  zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę 
  lub odpowiednio podmiot, którego ten dokument dotyczy. 

 
 
 
 
 
 

 ................................................................................  
                                                                                                                                                                                   podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
                                   do reprezentowania Wykonawcy/ów  


