
Załącznik nr  7 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych 

 

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

                    Pieczęć Wykonawcy 

 

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

Ja niżej podpisany, oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie ) zrealizowałem następujące zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia  Wartość w 

pln 

Termin 

realizacji  

Rozpoczęcia-

zakończenia  

( dd/mm/rr) 

Nazwa i siedziba 

zamawiającego 

( tel. ) 

Nazwa zamówienia: ................................... 

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

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

Zamówienie polegało na: ........................... 

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

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

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

( przebudowie lub nadbudowie lub remoncie) 

budynku i obejmowało łącznie branże: 

budowlaną, sanitarną, i elektryczną. 

 

Oraz obejmowało: 

 Wzmocnienie posadowienia budynku 

o wartości brutto co najmniej 

200 000,00 złotych* oraz 

 Wykonanie izolacji poziomej ścian 

fundamentowych metodą infekcji o 

wartości brutto co najmniej 

200 000,00 zł.* oraz  

 Wykonanie i uruchomienie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy znamionowej 

nie mniejszej niż 30 kW* 

 

   



Nazwa zamówienia: 

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

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

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

Zamówienie polegało na: ........................... 

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

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

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

( przebudowie lub nadbudowie lub remoncie) 

budynku i obejmowało łącznie branże: 

budowlaną, sanitarną, i elektryczną. Nazwa 

zamówienia: 

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

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

Oraz obejmowało: 

 Wzmocnienie posadowienia budynku 

o wartości brutto co najmniej 

200 000,00 złotych* oraz 

 Wykonanie izolacji poziomej ścian 

fundamentowych metodą infekcji o 

wartości brutto co najmniej 

200 000,00 zł.* oraz  

 Wykonanie i uruchomienie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy znamionowej 

nie mniejszej niż 30 kW* 

 

   

Nazwa zamówienia: 

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

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

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

Zamówienie obejmowało: ........................... 

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

 

   

Uwaga 

 Do wykazu należy dołączyć dowody, że wyżej wykazane prace zostały wykonane w 

sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończone. 

 Wskazany powyżej sposób wypełnienia tabeli jest przykładowy i stanowi dla 

Wykonawcy „ wskazówkę” w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić tabelę tak jak 

z jej Re sxi wynikały wszystkie informacje, które są niezbędne Zamawiającemu w 

celu dokonania oceny spełnienia przez wykonawcę przedmiotowego warunku. 

 Jedno zamówienie może obejmować kilka robót, których realizacją Wykonawca musi 

się wykazać celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o 

którym mowa Rozdziale V pkt 1 Minimalne wymagania dotyczące doświadczenia 

Wykonawcy. 

 Należy wskazać jakie roboty, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 zostały 

zrealizowane w ramach zamówienia, którego realizacją wykapuję się Wykonawca w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

*Niepotrzebne skreślić 

................................................. dnia .................................................... 

 

                                                       ..................................................................................... 
                (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


