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Załącznik nr 4.3 do SWZ 

załącznik należy złożyć na wezwanie 

 
Wykonawca: 

__________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą:  

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zabytkowego Domu Turka oraz zaprojektowanie i 

wybudowanie budynku biurowo-edukacyjnego na potrzeby filii Instytutu Solidarności i Męstwa 

im. Witolda Pileckiego w Augustowie” 

 Znak sprawy: ZP.26.22.2021.1 

prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w trybie przetargu 

nieograniczonego, przedstawiamy wykaz robót budowlanych: 

 

Rodzaj robót budowlanych* 

Podmiot, który wykonał wskazany zakres prac** 

Wartość robót 

brutto 

Data i miejsce 

wykonania 

Podmiot, na rzecz 

którego roboty 

zostały wykonane 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

* należy wskazać roboty budowlane zgodne z opisem podanym w SWZ i podać informacje pozwalające na ocenę 

czy wszystkie elementy tego warunku są spełnione, 

**należy wskazać podmiot, który faktycznie wykonał przedstawione roboty budowlane: Wykonawca, jeden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie 

z innymi wykonawcami (np. w ramach konsorcjum) w wykazie może umieścić tylko te roboty budowlane, 

w  których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył. 

Do każdej przedstawionej w tabeli wykonanej roboty budowlanej należy załączyć dowody określające czy roboty 

te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  
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Załącznik nr 4.4 do SWZ 

załącznik należy złożyć na wezwanie 

 
Wykonawca: 

__________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą:  

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zabytkowego Domu Turka oraz zaprojektowanie i 

wybudowanie budynku biurowo-edukacyjnego na potrzeby filii Instytutu Solidarności i Męstwa 

im. Witolda Pileckiego w Augustowie” 

 Znak sprawy: ZP.26.22.2021.1 

prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, w trybie przetargu 

nieograniczonego przedstawiamy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
 

Lp. 
Imię i nazwisko 

 

Kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia, doświadczenie 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja 

o podstawie do 

dysponowania osobą 
1 2 3 4 5 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

 

1. W kolumnie nr 3 należy przedstawić opis kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia osoby 

wskazanej w kolumnie nr 2 potwierdzający, że osoba ta spełnia odpowiednie wymogi przedstawione w SWZ. 

2. W kolumnie 4 należy podać zakres czynności przewidziany dla wskazanej osoby. 

3. W kolumnie nr 5 należy podać podstawę dysponowania wskazaną osobą. 

4. W przypadku, gdy wskazana w wykazie osoba nie będzie np. pracownikiem Wykonawcy lub Wykonawca nie 

będzie nią bezpośrednio dysponował na innej podstawie prawnej (np. umowa zlecenie, dzieło, inne), należy 

przedstawić zobowiązanie tej osoby, że będzie do dyspozycji Wykonawcy w czasie potrzebnym do wykonywania 

przedmiotowego zamówienia lub zobowiązanie innego podmiotu, który będzie dysponował taką osobą do 

oddania jej Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

 

 


