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                       Załącznik Nr 6 do SIWZ „Wzór wykazu robót i osób” 

Postępowanie Nr ZP/6/2016 

.................................................. 

pieczęć adresowa Wykonawcy  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Modernizacja pokrycia wiaty Nr 21 na terenie IChTJ przy ulicy Dorodnej 16 w Warszawie – powtórzenie.” (Postępowanie Nr ZP/6/2016) 

Przedstawiam (my): 

A. WYKAZ ROBÓT 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
– Wykaz należycie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych: 

minimum 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na pokryciu blachami dachów i ścian drewnianych o wartości co najmniej 20 000,00 zł 

netto, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty budowlane były wykonane, oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: 

 
Lp. Opis rodzaju robót  Wartość 

wykonanych 

robót 

[PLN] netto 

Daty 

wykonania 

robót: 

od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr  

Miejsce wykonania 

robót 

Podmiot na rzecz którego 

wykonano roboty 

(nazwa i adres) 

Dowody   

Uwagi 

1 2 3 4  5 6 7 

1.   

 

      

2.   

 

      

…        
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             Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

                   osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                                                  do reprezentowania Wykonawcy 
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UWAGA: 

1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) poświadczenie; 
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppk.1). 

2. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przekładania dowodów, o których mowa w pkt. 1. 

3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu 

wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

4. Jeżeli załączony wykaz zostanie przedstawiony z uwzględnieniem kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć kwoty w określonej walucie 

zagranicznej na polskie złote wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli Wykonawca nie 

dokona wymaganej czynności, to Zamawiający dokona stosownego przeliczenia, wg zasad określonych powyżej. 
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B. WYKAZ OSÓB 

 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, w szczególności wskazujący minimum 1 (jedną) osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Kierownika 

robót – posiadającą uprawnienia przynajmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w 

specjalności architektonicznej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za kierowanie robotami budowlanymi: 

UWAGA: 

1. Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w 

art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.). 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy kopie dokumentów potwierdzających odpowiednio uprawnienia 

budowlane osób wskazanych w Wykazie oraz dokumentów potwierdzających członkostwo do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wpisanych 

do Wykazu. 
Lp. Zakres robót budowlanych  Nazwisko i imię Doświadczenie 

zawodowe.  

Opis wykształcenia 

niezbędnego do 

wykonania zamówienia 

Posiadane uprawnienia 

budowlane, specjalność, 

przynależność do 

właściwej terenowo 

Okręgowej Izby 

Inżynierów 

Budownictwa 

Sposób dysponowania 

1. 

 
/* 
……………………………. 

     

2. 

 
/* 

……………………………. 

     

… 

 
/* 

..………………………… 
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/* Wypełnia Wykonawca 


