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Załącznik nr 4 
 
 
.......................................              …..............................  
     Wykonawca                data 
 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
 

A) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

Lp. Nazwa i adres inwestycji Opis wykonanych prac 
Powierzchnia 

całkowita 
Wartość 

robót 
Data wykonania 

Wydano pozwolenie na 
użytkowanie (TAK/NIE) 

 
Nazwa i adres odbiorcy  
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Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

Lp. Nazwa i adres inwestycji Opis wykonanych prac 
Powierzchnia 

całkowita 
Wartość 

robót 
Data wykonania 

Wydano pozwolenie na 
użytkowanie (TAK/NIE) 

 
Nazwa i adres odbiorcy  

  
 
 

      

  
 
 
 

      

  
 
 
 

      

 
UWAGA! Do wykazów należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. 

 
 

....................................................... 
Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy** 
______________________ 
** Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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B) WYKAZ OSÓB 
 
 
 
 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie Doświadczenie zawodowe 

Funkcja/Zakres 
wykonywanych czynności 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowani

a osobami 

         

1    

Inwestycja 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Stanowisko: ………………..…………. 

Zarządzanie inwestycją przez ……. okresu realizacji robót 

Nowy budynek: TAK / NIE 

Wartość robót: ……………………………….. 

Wydano pozwolenie na użytkowanie: TAK / NIE 

Dyrektor 
Budowy 
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Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie Doświadczenie zawodowe 

Funkcja/Zakres 
wykonywanych czynności 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowani

a osobami 

         

  
 

2. 

   

Inwestycja 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Stanowisko: ………………..…………. 

Pełnienie funkcji Kierownika Budowy przez ……. okresu realizacji 
robót 

Nowy budynek: TAK / NIE 

Wartość robót: ……………………………….. 

Powierzchnia całkowita: ………………….. 

Wydano pozwolenie na użytkowanie: TAK / NIE 

Kierownik budowy 
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3    

Inwestycja nr 1 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Bezpośrednio odpowiedzialny za wykonanie jednolitej 
powierzchni eksponowanej ściany betonowej wykonanej z 
betonu architektonicznego: TAK / NIE 

Powierzchnia eksponowanej ściany betonowej wykonanej z 
betonu architektonicznego: ………………………….. 

Grubość betonu architektonicznego eksponowanej ściany 
betonowej : …………………………… 

 

Inwestycja nr 2 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Bezpośrednio odpowiedzialny za wykonanie jednolitej 
powierzchni eksponowanej ściany betonowej wykonanej z 
betonu architektonicznego: TAK / NIE 

Powierzchnia eksponowanej ściany betonowej wykonanej z 
betonu architektonicznego: ………………………….. 

Grubość betonu architektonicznego eksponowanej ściany 
betonowej : …………………………… 

 

UWAGA: 

• za ścianę betonową z betonu architektonicznego Zamawiający 
uznaje ścianę zbrojoną, wykonaną, wylaną w całości na miejscu 
posadowienia, nie prefabrykowaną, nie wykonaną z okładzin 
betonowych, która nie została także wykonana inną techniką, 

Kierownik robót w 
zakresie technologii 

Betonu 
Architektonicznego 
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Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie Doświadczenie zawodowe 

Funkcja/Zakres 
wykonywanych czynności 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowani

a osobami 

         
Zamawiający dopuszcza, aby jedna strona ściany była 
powierzchnią eksponowaną z betonu architektonicznego. 

• za beton architektoniczny Zamawiający uzna powierzchnię 
betonową eksponowaną, wykonaną z zachowaniem 
odpowiedniej techniki umożliwiającej osiągniecie oczekiwanego 
przez Projektanta lub Inwestora założonego efektu estetycznego, 
w tym o sprecyzowanej fakturze, barwie, kształcie dla danej 
powierzchni betonu 
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4    

Inwestycja nr 1 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Stanowisko: ………………..…………. 

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Sanitarnych przez ……. okresu 
realizacji robót 

Wartość robót: ……………………………….. 

Budynek użyteczności publicznej: TAK / NIE 

Wydano pozwolenie na użytkowanie: TAK / NIE 

 

Inwestycja nr 2 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Stanowisko: ………………..…………. 

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Sanitarnych przez ……. okresu 
realizacji robót 

Wartość robót: ……………………………….. 

Budynek użyteczności publicznej: TAK / NIE 

Wydano pozwolenie na użytkowanie: TAK / NIE 

Kierownik robót 
sanitarnych  
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5    

Inwestycja nr 1 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Stanowisko: ………………..…………. 

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych przez ……. 
okresu realizacji robót 

Wartość robót: ……………………………….. 

Budynek użyteczności publicznej: TAK / NIE 

Wydano pozwolenie na użytkowanie: TAK / NIE 

 

Inwestycja nr 2 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Stanowisko: ………………..…………. 

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych przez ……. 
okresu realizacji robót 

Wartość robót: ……………………………….. 

Budynek użyteczności publicznej: TAK / NIE 

Wydano pozwolenie na użytkowanie: TAK / NIE 

Kierownik Robót 
Elektrycznych  
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6    

Inwestycja nr 1 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Stanowisko: ………………..…………. 

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Telekomunikacyjnych przez 
……. okresu realizacji robót 

Wartość robót: ……………………………….. 

Budynek użyteczności publicznej: TAK / NIE 

Wydano pozwolenie na użytkowanie: TAK / NIE 

 

Inwestycja nr 2 

Przedmiot inwestycji: ……...... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Daty:  od ………..……. do …………..…… 

Stanowisko: ………………..…………. 

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Telekomunikacyjnych przez 
……. okresu realizacji robót 

Wartość robót: ……………………………….. 

Budynek użyteczności publicznej: TAK / NIE 

Wydano pozwolenie na użytkowanie: TAK / NIE 

Kierownik Robót 
Telekomunikacyjnych  
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Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem kilkoma osobami posiadającymi uprawnienia w poszczególnych specjalizacjach pokrywających łącznie 
cały zakres wymagań Zamawiającego. W takim przypadku do każdej z tych osób odnosi się warunek doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji, tj. jedna 
osoba może być dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia tylko jednej funkcji. 

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające 
im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy 
Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 
Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w 
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). Osoby spoza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych. 
 
Za okres minimum 50% lub 30% okresu realizacji robót dla Inwestycji, Zamawiający uważa odpowiednio 50% lub 30% czasu liczonego od dnia rozpoczęcia robót potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy do dnia oddania obiektu do użytkowania – wydania pozwolenia na użytkowanie. 
 

 

C) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ROCZNYM OBROCIE  
 
 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie” oświadczam, że 

………………..(nazwa Wykonawcy) w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – osiągnął następujący obrót: 

1) ……….. rok – obrót w wysokości ……………………….. 

2) ……….. rok – obrót w wysokości ……………………….. 

3) ……….. rok – obrót w wysokości ……………………….. 

 

 
 

....................................................... 
Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy** 
______________________ 
** Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 


