
 
Załącznik nr 4a – wzór wykazu robót budowlanych 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykaz, co najmniej 1 roboty budowlanej zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia  
tj. budowa obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji żelbetowej z modułowych, 
prefabrykowanych elementów betonowych np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), o wartości co najmniej 1 
000 000,00 zł netto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotu, na rzecz którego robota została wykonana z załączeniem dowodów 
określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności 
informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończona  
 

L.p. Rodzaj zamówienia 
(wykonanej roboty 

budowlanej) 

Wartość 
zamówienia 

Miejsce 
wykonania 

roboty  
wraz z jej 
krótkim 
opisem1  

Data wykonania Podmiot na 
rzecz, którego 

wykonano 
robotę  

(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

początek 
(data) 

zakończe
nie (data)  

1.       

 

Dołączam dowody2 określające, że te roboty zostały wykonane należycie. 

 
Podpis(y): 
 

l.p. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i data 

1.      

 

                                                           
1 Przedmiot i opis wykonanych robót budowlanych powinien być tak przedstawiony, by umożliwić 
Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w pkt. 8.3.3.11. SIWZ 
2 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzający 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.3.3.11. SIWZ. 
 



 
Załącznik nr 4b – wzór wykazu usług 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Wykaz 1 usługi, zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. dokumentacja 
projektowa obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji żelbetowej np. Sortownia 
Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości kosztorysowej co najmniej 1 000 000,00 zł 
netto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na 
rzecz którego usługa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta 
usługa została wykonana należycie,  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

L.p. Rodzaj zamówienia 
(wykonanej roboty 

budowlanej) 

Wartość 
zamówienia 

Miejsce 
wykonania 

roboty  
wraz z jej 
krótkim 
opisem3  

Data wykonania Podmiot na 
rzecz, którego 

wykonano 
robotę  

(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

początek 
(data) 

zakończe
nie (data)  

1.       

 

Dołączam dowody4 określające, że te usługi zostały wykonane należycie. 

 
Podpis(y): 
 

l.p. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i data 

1.      

 

                                                           
3 Przedmiot i opis wykonanych usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu 
ocenę spełnienia warunków określonych w pkt. 8.3.3.12. SIWZ 
4 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzający 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.3.3.12. SIWZ. 
 


