
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Zamawiający:  
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów 
 
Wykonawca: 
 
 
……………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 

5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie ) 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na remont dachu na budynku mieszkalnego 

przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6-12 w Konstantynowie, oświadczamy, że reprezentowana 

przez nas firma zrealizowała ( rozpoczęła i zakończyła ) niżej wymienione roboty: 
 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wartość Termin  Doświadczenie zawodowe 
 

adres, wykonany zakres rzeczowy – zakres musi potwierdzać 

 

Lp. zamówienia realizacji Zamawiający (w przypadku udostepnienia 
 spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego – 

(brutto) od ÷ do 
 

podać nazwę podmiotu)  należy podać rodzaj, miejsce  
     

1 2 3 4 5 6 

     własne Wykonawcy lub 
     jednego z Wykonawców 

     występujących wspólnie 

     innego podmiotu 
     udostępniającego zasoby, 

     tj. ……………………….. 

     własne Wykonawcy lub 
     jednego z Wykonawców 

     występujących wspólnie 

     innego podmiotu 
     udostępniającego zasoby, 

     tj. ……………………….. 

     własne Wykonawcy lub 
     jednego z Wykonawców 

     występujących wspólnie 

     innego podmiotu 
     udostępniającego zasoby, 

     tj. ……………………….. 

 
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w 

oryginale z zachowaniem formy pisemnej.  
*Zamawiający żąda podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1. 

 
 

....................................................................  
( Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

 
imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 


