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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z 

oświetleniem  przy ul. Kościuszki w Kietrzu”. Oznaczenie sprawy: WKB 271.7.2021, prowadzonym przez 

Zamawiającego – GMINĘ KIETRZ,  
 

WYKONAWCA 

…………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………..……………………………………….………………………………… 

 

Lp. Rodzaj roboty wykonanej Wartość brutto roboty 

wykonanej w PLN 

Data wykonania 

roboty 

budowlanej 

Miejsce wykonania  

roboty budowlanej 

Podmiot, na rzecz którego 

robota budowlana została 

wykonana 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

UWAGA:  
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Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) do wykazu robót budowlanych 

wykonanych załącza się dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 

 

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) okresy wyrażone w latach, o których 

mowa wykazie robót budowlanych wykonanych, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

 

Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), jeżeli wykonawca powołuje się na 

doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych wykonanych, o którym mowa w 

§ 9 ust. ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

 


