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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

WYKAZ 

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych z podaniem rodzaju  

i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane 

 

Zgodnie z Rozdz. 3.2.3.1 Pkt. VII SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w  okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty  polegające na wykonaniu prac remontowych elewacji 

budynków o wartości co najmniej 300 000,00 zł  brutto każda z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane; 

 

Lp. 
Nazwa zadania  

i miejsce wykonania 

Rodzaj roboty 

budowlanej  

Wartość roboty 
(w zł brutto) 

Zakres roboty 

budowlanej 

Data 

zakończenia 

roboty 

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

      

      

 

 

 

UWAGA! 

1. W przypadku wykonawców podających wartości robót budowlanych w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy 
wartość netto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  Narodowy Bank Polski 
nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on 
opublikowany 

2. Do powyższego wykazu zrealizowanych robót należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji 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 przed 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. 
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 (Data)                                            (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

                                                                                                                            występowania w imieniu Wykonawcy) 


