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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

______________________ 

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie  

na potrzeby prowadzonego postępowania na: 

wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w 

zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: 

„Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastrukturą techniczną, należących do zespołu dworsko- folwarcznego 

w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i 

projektu instalacji niskoprądowych” 

w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII-XIX w.) – kontynuacja prac konserwatorskich i robót bu-

dowlanych”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona zabytków.  

Postępowanie ADM.270-3/2021 
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Działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________________ 

 

stosownie do wymogów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia oświadczam, 

iż zrealizowaliśmy następujące roboty budowlane odpowiadające wymogom Zamawiającego postawionym w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4.1 SWZ:  

Lp. Nazwa i adres zamawia-

jącego 

 

Rodzaj robót budowlanych 

 (opis robót budowlanych, nazwa za-

dania, zakres;  należy podać wszyst-

kie informacje niezbędne do oceny 

spełniania warunku, o którym mowa w 

Rozdziale XI ust. 2 pkt 4.1 SWZ)   

w tym należy wskazać numer wpisu 

do rejestru zabytków 

Wartość robót 

(zł brutto) 

Termin wykonania 

rozpoczęcie/ 

zakończenie 

(mm-rr) 

Miejsce wykonania 

roboty  

1 2 3 4 5 6 

1      
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2      

Oświadczam, że: 

1. Umowy wskazane w poz. ________ zostały zrealizowane przez Wykonawcę/Wykonawców, 

2. Umowy wskazane w poz. ________ zostały wykonane przez inne podmioty i Wykonawca polega na nim zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ. 

 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/ 

podpisem osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

_____________________________ 

*- niewłaściwe skreślić 
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