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Nr sprawy: INR.271.04.2019  
* wykreślić jeśli nie dotyczy 

…………..……………….., dnia …………………. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
  

Gmina Wojciechów  
Wojciechów 5, 24 – 204 Wojciechów, woj. lubelskie  

Adres e-mail: info@wojciechow.pl    

Strona internetowa: www.wojciechow.pl 
 

II. WYKONAWCA: 
 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
(pełna nazwa / firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP /KRS ) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji) 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT 

PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dz.U. 2016 poz. 1126) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej nr 106917L w miejscowości Maszki - część 1 zamówienia * / 

Przebudowę drogi gminnej nr 112575L w miejscowości Maszki i Maszki k. Wojciechowa – część 2 

zamówienia* prowadzonego przez Gminę Wojciechów, przedkładam wykaz robót budowlanych zgodnie                             

z zapisami pkt IX.1.3.1) SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania  oraz 

określeniem podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane: 
 

Lp. Rodzaj zrealizowanych robót, zakres 

(podanie nazwy inwestycji i miejsca jej realizacji  

z opisem pozwalającym  na ocenę spełniania 

warunku udziału w postępowaniu) 

 

Wartość robót 

 (w zł brutto) 

Daty wykonania 

zamówienia 

(dd-mm-rrrr) 

data rozpoczęcia / 
data zakończenia 

Zamawiający  

(nazwa podmiotu, na rzecz 

którego roboty te 

zostały wykonane) 

1.  

 

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

 

 

   

 

oraz załączam dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym 

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest                     

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.                      
 

 
 

                                                                                     .............................................................................................. 
                                                                                                           (pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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