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Załącznik nr 5 

Wykaz wykonanych robót budowlanych  

 

do postępowania na: 

„wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru 

zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: 

„Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną 

budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego” 

w ramach projektu pod nazwą 

„Utworzenie Muzeum Palace”  

w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020.” 

Postępowanie ADM.270-1/2022 

 

Działając w imieniu i na rzecz (Nazwa podmiotu, siedziba, NIP, Regon): 

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

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

stosownie do wymogów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia oświadczam, iż 

zrealizowaliśmy następujące roboty budowlane odpowiadające wymogom Zamawiającego 

postawionym w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ: 

Lp. 

Podmiot na rzecz 

którego 

zamówienie zostało 

wykonane (Nazwa i 

adres 

Zamawiającego) 

 

Przedmiot zamówienia 

(opisać na czym polegała 

robota budowlana, w 

szczególności w zakresie 

wymagań postawionych w 

Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. 

a) SWZ w tym numer wpisu 

do rejestru zabytków oraz 

kubatura [m3] 

Wartość robót 

(PLN brutto) 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

(data 

rozpoczęcie/ 

data 

zakończenia) 

(mm-rr) 

Miejsce 

wykonania 

roboty  

1 2 3 4 5 6 

1 
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Oświadczam, że: 

1. Umowy wskazane dla Lp. ………….. zostały zrealizowane przez 

Wykonawcę/Wykonawców, 

2. Umowy wskazane dla Lp. ………….. zostały wykonane przez inne podmioty a Wykonawca 

polega na zasobach tego podmiotu na zasadach wskazanych w Rozdziale XI SWZ w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału. 

3. Umowa wskazana w Lp. ……………. została wykonana wspólnie z innymi Wykonawcami, 

jednakże wykazany w kol. 2 powyższej tabeli zakres wykonywanych robót budowlanych 

dotyczy robót budowlanych w których bezpośrednio uczestniczyliśmy. 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem 

osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

_______________________________ 

*-niewłaściwe skreślić 

 


