
UWAGA! DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ PO WEZWANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Postępowanie nr: BZP.2412.1.2019.GK 

…………………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 6* do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Postępowanie przetargowe pn.: 

Wymiana stolarki okiennej w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. 

 
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie – spełniających warunki określone w Rozdziale IV pkt.1.2.3 ppkt 1 SIWZ. 
 

Lp. Odbiorca robót 

Opis robót budowlanych  
potwierdzający spełnienie warunków określonych  

w rozdziale IV pkt.1.2.3 ppkt 1 SIWZ 

Termin rozp. i 
termin zak. 

realizacji roboty 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Nazwa:..…………………………

……………………………………… 

Adres:……………………………

……………………………………… 

Nazwa roboty budowlanej: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Wartość ww. roboty budowlanej: …………….…….......... zł brutto 

Wymieniona robota budowlana obejmowała swym zakresem:  

�  wymianę2  

�   renowację2  

stolarki okiennej wielkogabarytowej o wysokości ……….. metrów      

 

oraz 

- prowadzona była przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury -  
TAK/NIE1 

 

od……………… 
dd/mm/rrrr 

 
 

do……………… 
dd/mm/rrrr 

2 

Nazwa:..…………………………

……………………………………… 

Adres:……………………………

……………………………………… 

Nazwa roboty budowlanej: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Wartość ww. roboty budowlanej: …………….…….......... zł brutto 

Wymieniona robota budowlana obejmowała swym zakresem:  

�  wymianę2  

�   renowację2  

stolarki okiennej 

 

oraz 

- prowadzona była przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury -  
TAK/NIE1 

 

od……………… 
dd/mm/rrrr 

 
 

do……………… 
dd/mm/rrrr 



3 

Nazwa:..…………………………

……………………………………… 

Adres:……………………………

……………………………………… 

Nazwa roboty budowlanej: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Wartość ww. roboty budowlanej: …………….…….......... zł brutto 

Wymieniona robota budowlana obejmowała swym zakresem:  

�  wymianę2  

�   renowację2  

stolarki okiennej 

 

oraz 

- prowadzona była przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury -  
TAK/NIE1 

 

od……………… 
dd/mm/rrrr 

 
 

do……………… 
dd/mm/rrrr 

1 niepotrzebne skreślić 
2 - właściwe zaznaczyć 
  

UWAGA! Należy załączyć dowody dotyczące wskazanej roboty, określające, czy ta robota budowlana została 

wykonana należycie, w szczególności informacji o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. 

 

............................................                                …………………………….………………………… 
             (miejscowość, data)                                                                   

(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                            do podejmowania zobowiązań) 



 


