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Nazwa i adres Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie: 

  

 
Adres Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie: 

  
 
w zależności od podmiotu podać NIP / PESEL, KRS / CEiDG 

NIP   PESEL   

KRS   CEiDG   

telefon   e-mail   

reprezentowany przez: 

  
imię, nazwisko, stanowisko (podstawa do reprezentacji) 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Łodzi 

ul. Żeligowskiego 32/34 

90-643 Łódź 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

(należy złożyć na wezwanie Zamawiającego) 

W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodo-

wej przestawiam wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które zostały 

wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(nazwa roboty 
budowlanej) 

Wartość brutto 
roboty 

budowlanej 

Okres realizacji: 
rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) 

– 
zakończenie (dd/mm/rrrr) 

Nazwa i adres 
podmiotu na rzecz, 
którego wykonana 

została robota 
budowlana (nazwa, 

adres siedziby) 

Nazwa podmiotu, który wyko-
nał robotę budowlaną  

(Wykonawca lub podmiot 
udostępniający swoje zasoby 

na podstawie  
art. 22a ust 1 ustawy Pzp) 
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Uwaga: 

Wykaz winien zawierać co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż  

1 300 000,00 zł brutto (jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

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

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 

tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Należy również podać informację czy wykazane roboty budowlane wykonał sam Wykonawca czy też podmiot, na 

którego zasoby powołuje się Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nie można sumować robót o mniejszej wartości, aby uzyskać wymaganą powyżej wartość. 

 , dnia   r.    
miejscowość podpis 

 


