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Strona 1 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Nazwa wykonawcy ............................................................................................................... 

Adres wykonawcy ............................................................................................................... 

 

 

Miejscowość ................................................            Data ......................... 

 

 

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 wykonanie robót budowlanych pn.: 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych 
należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, 

zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 
8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23  wraz z demontażem, 

usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”.  
nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - 

kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś 
priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Część nr I – ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5*, 
Część nr II – ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6*, 
Część nr III – ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14*. 

 
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać i zaznaczyć, której części dotyczy niniejszy wykaz. 

 
 

Przedkładamy wykaz robót budowlanych potwierdzający spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 

Lp. 
Rodzaj i wartość 

 

Data i miejsce  

realizacji 
 

 [od dzień/miesiąc/rok  

do dzień/miesiąc/rok] 

Podmiot na rzecz 
którego roboty te 

zostały wykonane 
 

[pełna nazwa i adres 

podmiotu będącego stroną 
umowy] 

Nr załącznika/ 

do Wykazu robót 
budowlanych 

w postaci dowodu 

określającego czy 
te roboty zostały 

wykonane 

należycie 
[np. referencje] 

 

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

( Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w         

             imieniu Wykonawcy oraz 
pieczątka/pieczątki) 

 


