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Załącznik nr 4 do SWZ 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

……………………………………. 
        ( nazwa Wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie  - odpowiadających rodzajem, 

wartością i wymaganiom określonym przez Zamawiającego)  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: 

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316  

w ramach zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania 

wody w zakresie: wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o 

przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa węzła 

zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 

studni o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu uzdatniana 

wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 

znak postępowania: RI.II.271.10.2022  

prowadzonego przez Gminę Pysznica 

 
przedkładamy wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, odpowiadających rodzajem, wartością i wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
w SWZ: 

Rodzaj robót 
Wartość 

zamówienia 
(brutto) 

Data wykonania 
zamówienia                

(czas realizacji data 
rozpoczęcia i 
zakończenia) 

Miejsce 
wykonania 

Podmiot na rzecz 
którego roboty 

zostały 
wykonane 

 

 

    

 

 

    

W załączeniu dowody określające, że w/w roboty budowlane wskazane w wykazie zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, że roboty te zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.   

………………………, dnia ……………… 2022 roku           

                                                                                              …………………………………………… 
            (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
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          wykonawcy) 

 
 
Uwagi: 

1) W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach 
technicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zdolnościami technicznymi, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 

2) Niniejszy „Wykaz” składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 


