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Załącznik nr 6 do SIWZ – tekst ujednolicony 

Wykaz robót budowlanych 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź – UMŁ 
ul. Piotrkowska104, 90- 926 Łódź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP 

    

    

 
 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa prawej oficyny 
budynku „B” Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104A o zewnętrzną windę 
osobową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, 
oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 
5.1.3.1 SIWZ wykazuję/emy następujące roboty:  

 

Lp
. 

Nazwa, 
rodzaj i zakres roboty/robót 

wykonanej/wykonanych samodzielnie lub 
przez podmiot udostępniający zdolność 

techniczną  

Okres wykonania  
robót –  

(d,m,r-d,m,r) 

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz 
którego roboty zostały wykonane 

1 

 

Robota budowlana polegająca na: rozbudowie 
budynku o zewnętrzną windę osobową  przysto-
sowaną do przewozu osób niepełnosprawnych 
poruszających się na akumulatorowych wózkach 
inwalidzkich,  o parametrach windy: 

 fundament i podszybie wykonane w konstrukcji 
żelbetowej, 

 szyb windowy przeszklony, panoramiczny, 
wykonany w ażurowej konstrukcji stalowej,  

 kabina jedno- lub dwudrzwiowa o ścianach 
przeszklonych lub nieprzeziernych (winda min. 
czteroprzystankowa), 

 napęd elektryczny linowy, 

    udźwig nominalny min. 750 kg (10 osób) 
o wartości robót brutto …………………. PLN  
wykonana w ramach kontraktu: ……………………. 
 

………………………………………………..…… 

 

 

                                            
1
 Wykonawca może modelować tabelę powyżej, dostosowując do swoich potrzeb. 
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2 

 

Robota budowlana polegająca na: rozbudowie 
budynku o zewnętrzną windę osobową  przysto-
sowaną do przewozu osób niepełnosprawnych 
poruszających się na akumulatorowych wózkach 
inwalidzkich,  o parametrach windy: 

 fundament i podszybie wykonane w konstrukcji 
żelbetowej, 

 szyb windowy przeszklony, panoramiczny, 
wykonany w ażurowej konstrukcji stalowej,  

 kabina jedno- lub dwudrzwiowa o ścianach 
przeszklonych lub nieprzeziernych (winda min. 
czteroprzystankowa), 

 napęd elektryczny linowy, 

    udźwig nominalny min. 750 kg (10 osób) 
o wartości robót brutto …………………. PLN  
wykonana w ramach kontraktu: ……………………. 
 

………………………………………………..…… 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Oświadczam/y że: 

poz.  ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy 
składającego ofertę, 
poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji 
przez inny/inne* podmiot/y*. 

    
 
 

Uwaga:  

1. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres 
prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość  robót, 
o których mowa powyżej. 

2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone 
w innej walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie: 

 średni  kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

 jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego 
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 
(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca 
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie  
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega 
możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie 
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i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów 
np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 
wykonawcę faktur. 

4. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac 
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 

 
 

 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 


