
Załącznik nr 9 do SIWZ

…………………………….…
 (pieczęć Wykonawcy/ wykonawców)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
 ,, Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1360 R ul. Leśnej od km 
0+046,00  do  km 0+207,98  (lok)  oraz  utwardzenie  powierzchni  działki  nr ew.  2124/2 
w  miejscowości  Ropczyce''  CPV  45111000-8,  CPV  45112000-5,  CPV  45233000-9, 
CPV 45231220-3

 znak sprawy GKIM.271.15.2013.

…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)

Adres: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam(y), że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, zgodnie z rozdziałem XI ust.1 pkt.2 SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty: 

Lp. Nazwa Wykonawcy 
(podmiotu) wykazującego 

spełnianie warunku

Nazwa i adres 
Zamawiającego/

Zlecającego

Wartość zadania 
wykonanego przez 

Wykonawcę 
(PLN brutto)

Przedmiot/rodzaj robót/miejsce 
wykonania

Czas realizacji

początek 
(data)

koniec 
(data)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2.

3.

4.

5.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające,  że wykazane roboty zostały wykonane w 
sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jeżeli  wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innych  podmiotów  należy  do  powyższego 
wykazu  dołączyć  pisemne  zobowiązania  tych  podmiotów do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.



UWAGA:
1.W przypadku, gdy Wykonawca wskazując spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświad-
czeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest  
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególno-
ści przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji  
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia( z  
załączonego zobowiązania  musi  wynikać  zakres  w jakim oddaje  do  dyspozycji  doświadczenie,  
oraz, że podmiot ten będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia wraz ze wskazaniem części,  
którą będzie wykonywał)
2.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wyko-
nane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak do-
kumentu lub dokument nie potwierdzający powyższego skutkuje nie uznaniem danej roboty za na-
leżycie wykonaną.

………………….dn. …………………………..

 
…………………………………………………………………
(podpis osób(y)  uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, a w 

przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców )


