
Załącznik nr 8 do SWZ 

Numer postępowania PP-RB-1/2021 

 

Wykonawca: 

 

……………………………………………………………………… 

(nazwa oraz adres) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta/ów) 

 

 

Wykaz robót budowlanych 

Zrealizowanych przez Wykonawcę 

 

Działając w imieniu wykonawcy: 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy) 

 

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja 

zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A), oświadczam, że doświadczenie 

wykonawcy w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale III ust. 2 SWZ obejmuje następujące realizacje: 

 
inwestycje polegające na 

kompleksowej adaptacji i 

rewaloryzacji budynku 

zabytkowego wpisanego do 

 

Nazwa inwestycji: 

 

Inwestor:  

Powierzchnia użytkowa:  

Wartość inwestycji netto:  



rejestru zabytków ruchomych 

(lub zespołu takich budynków) o 

powierzchni użytkowej min. 3.000 

m2, oraz minimalnej wartości co 

najmniej 20.000.000 zł netto dla 

każdej inwestycji, przy czym w 

zakres co najmniej jednej 

inwestycji wchodziła realizacja 

projektu rekonstrukcji wystroju 

fasady/ fasad (lub konserwacji i 

restauracji istniejącej/istniejących) 

o historyzującym wystroju 

(obejmującym kolumny, 

półkolumny lub pilastry z 

kapitelami, profilowane gzymsy, 

profilowane opaski okienne) i 

powierzchni fasady lub fasad min. 

500 m2 

 

Dokładna lokalizacja:  

 

 

Data realizacji: 

Zakres prac związanych z 

rekonstrukcją fasady/fasad: 

 

Historyzujące elementy 

występujące w fasadzie: 

 

Powierzchnia fasady/fasad, 

będących przedmiotem 

pracy Wykonawcy: 

 

Nazwa inwestycji: 

 

Inwestor:  

 

 

Dokładna lokalizacja: 

 

 

Data realizacji: 

Powierzchnia użytkowa:  

Wartość inwestycji netto:  

Zakres prac związanych z 

rekonstrukcją fasady/fasad: 

 

Historyzujące elementy 

występujące w fasadzie: 

 

Powierzchnia fasady/fasad, 

będących przedmiotem 

pracy Wykonawcy: 

 

inwestycje polegające na 

budowie budynku użyteczności 

publicznej klasy PKOB nr1211, 

1212, 1220, 1230, 1241, 1261, 

1262, 1263, 1264 lub 1273 (lub 

zespołu takich budynków) o 

powierzchni użytkowej min. 3.000 

m2, oraz minimalnej wartości co 

najmniej 20.000.000 zł netto dla 

każdej inwestycji 

Nazwa inwestycji: 

 

Inwestor:  

 

 

Dokładna lokalizacja: 

 

 

Data realizacji: 

Klasa budynku wg PKOB  

Powierzchnia użytkowa 

budynku/zespołu 

budynków: 

 

Wartość inwestycji netto:  

Nazwa inwestycji: 

 

Inwestor:  

 

 

Dokładna lokalizacja: 

Klasa budynku wg PKOB  

Powierzchnia użytkowa 

budynku/zespołu 

budynków: 

 



 

 

Data realizacji: 

Wartość inwestycji netto:  

wykonał należycie  3 prace w 

zakresie gruntowych 

wymienników ciepła o łącznej 

długości odwiertów co najmniej 

15 tysięcy metrów bieżących dla 

każdej pracy, oraz wykonywał co 

najmniej 2 zadania  polegające na 

realizacji odwiertów o głębokości 

większej niż 100 m względem 

poziomu terenu 

Nazwa inwestycji: 

 

Inwestor:  

 

 

Dokładna lokalizacja: 

 

 

Data realizacji: 

Łączna długość odwiertów: 

Nazwa inwestycji: 

 

Inwestor:  

 

 

Dokładna lokalizacja: 

 

 

Data realizacji: 

Łączna długość odwiertów: 

Nazwa inwestycji: 

 

Inwestor:  

 

 

Dokładna lokalizacja: 

 

 

Data realizacji: 

Łączna długość odwiertów: 

Nazwa inwestycji: 

 

Inwestor:  

 

 

Dokładna lokalizacja: 

 

 

Głębokość odwiertu względem poziomu terenu: 



Data realizacji: 

Nazwa inwestycji: 

 

Inwestor:  

 

 

Dokładna lokalizacja: 

 

 

Data realizacji: 

Głębokość odwiertu względem poziomu terenu: 

 

 

UWAGI 

(1) dopuszczalne jest wskazanie tej samej inwestycji na spełnienie warunku określonego w Rozdziale III ust. 2 pkt. 1-3 SWZ, 

(2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

(3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy warunek wskazany w Rozdziale III ust. 2 pkt 1, 2 i 3 w całości powinien 

spełniać co najmniej jeden z członków Konsorcjum. Tożsama zasada dotyczy podmiotów użyczających potencjału doświadczenia. Zamawiający nie dopuszcza 

spełnienia warunku określonego w Rozdziale ust. 2 pkt 1, 2 i 3 poprzez sumowanie prac realizowanych przez więcej niż jeden podmiot. 

(4) W przypadku, o którym mowa w pkt. (3) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w kolumnie II, obok danych identyfikujących inwestycję, dane wskazujące 

który z członków Konsorcjum lub podmiotów udostępniających zasoby, realizował daną inwestycję. 

 

 

 

………………………, dnia …………………………… 

 

 

 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania) 

 


