
 

Zadanie  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

                                                                                 

     Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Wzór wykazu robót budowlanych/usług 

 

……………………….., dnia …………………. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Prószków zwana dalej „Zamawiającym” 
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, 
NIP: 9910284648, REGON: 531413248, 
Poczta elektroniczna [e-mail]: ug@proszkow.pl 
Adres internetowy [URL]: http://www.bip.proszkow.pl 
 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

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

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH/USŁUG 

 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1126 ze zm. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Rozbudowa i modernizacja punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” w formule zaprojektuj 

i wybuduj, przedkładam wykaz wykonanych robót budowlanych/usług zgodnie z 

zapisami pkt. 4.2.3, SIWZ wraz z podaniem ich przedmiotu /zakresu/ rodzaju/, 

wartości, dat oraz miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały 

wykonane: 

 

 

mailto:ug@proszkow.pl
http://www.bip.proszkow.pl/


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

Przedkładamy wykaz robot budowlanych/usług wykonanych nie wcześniej niż 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu  
w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 

Lp. 

 
Rodzaj 
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Podmiot, na 
rzecz którego 

roboty 
budowlane 

zostały 
wykonane 

Miejsce 
wykonania 

Data 
wykona

nia 
dd/mm/
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zamówi
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Uwagi 

 

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

      

UWAGA!  
1. W wykazie należy wskazać doświadczenie zdobyte przy realizacji robót 

budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj lub alternatywnie przy realizacji 
robót budowlanych i usług projektowania.  

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie wskazanych w 
tabeli powyżej robót budowlanych. Dowodami tymi są: referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane bądź inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 
powyżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające należyte 
wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Dowodami tymi są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane bądź oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o 
których mowa powyżej. 

4. Niniejszy wykaz wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 1 powyżej, 
Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 

Podpis(y): 


