
!   !   !  !
Załącznik nr 3 do SIWZ !!

   .................................................. 
     (pieczęć firmowa Wykonawcy) ! !

WYKAZ PRAC PODOBNYCH !
W POSTĘPOWANIU NA REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEGO CMENTARZA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
PRZY KOŚCIELE POKOJU W ŚWIDNICY, W RAMACH PROJEKTU „KOŚCIÓŁ POKOJU W 
ŚWIDNICY - OBIEKT UNESCO. PRZYWRÓCENIE ŚWIETNOŚCI LUTERAŃSKIEJ ENKLAWY 
POPRZEZ RENOWACJĘ ORGANÓW WRAZ Z PROSPEKTEM, REWITALIZACJĘ CMENTARZA I 
PRZEBUDOWĘ PLEBANII, W CELU ZAPEWNIENIA WIELKOKULTUROWEJ OFERTY 
KULTURALNEJ, EDUKACYJNEJ I SPOŁECZNEJ” W RAMACH PROGRAMU „KONSERWACJA I 
REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO 
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 - 2014 I NORWESKIEGO 
MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009 - 2014 !!
Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie), Wykonawca wykonał roboty, prace w następującym zakresie: 
!
A) minimum jedną robotę budowlaną na zabytku nieruchomym 
o wartości brutto nie mniejszej niż 1,5 miliona PLN, tj. (należy wypełnić 
tabelę poniżej). 
TABELA A: 

krótka 
charakterystyka 
zamówienia lub 
nazwa zadania:

nazwa 
zamawiającego:

robota budowlana na zabytku nieruchomym!
TAK / NIE (należy określić)

termin wykonania data 
rozpoczęcia:

data 
zakończenia:

wartość brutto zamówienia w PLN:



!
B) minimum jedną pracę konserwatorską o wartości brutto nie 
mniejszej niż 1 milion PLN tj. (należy wypełnić tabelę poniżej) 
TABELA B: 

!
C) prace konserwatorskie łącznie co najmniej 20 zabytkowych 
nagrobków wykonanych z kamienia lub zabytkowych kamiennych figur, 
w tym co najmniej 3 marmurowych lub alabastrowych tj. (należy wypełnić 
tabelę poniżej) 
TABELA C: 

krótka 
charakterystyka 
zamówienia lub 
nazwa zadania:

nazwa 
zamawiającego:

przedmiotem zamówienia była praca konserwatorska!
TAK / NIE (należy określić)

termin wykonania data 
rozpoczęcia:

data 
zakończenia:

wartość brutto zamówienia w PLN:

PRACE KONSERWATORSKIE - ZAMÓWIENIE NR 1 (TABELA C

krótka 
charakterystyka 
zamówienia lub 
nazwa zadania:

nazwa 
zamawiającego:

przedmiotem zamówienia była praca 
konserwatorska: (a) nagrobków wykonanych z 
kamienia czy (b) zabytkowych kamiennych 
figur (należy określić np. poprzez skreślenie 
lub zaznaczenie właściwej odpowiedzi)

praca 
konserwatorska 

nagrobków 
wykonanych z 

kamienia

praca 
konserwatorska 

zabytkowych 
kamiennych figur

ilość nagrobków wykonanych z kamienia / 
zabytkowych kamiennych figur wykonanych w 
zamówieniu (należy określić poprzez 
wskazanie liczby) 

w tym z marmuru lub alabastru (należy określić 
poprzez wskazanie liczby) 

termin wykonania data 
rozpoczęcia: data zakończenia:



!

!
!
!

PRACE KONSERWATORSKIE - ZAMÓWIENIE NR 2 (TABELA C

krótka 
charakterystyka 
zamówienia lub 
nazwa zadania:

nazwa 
zamawiającego:

przedmiotem zamówienia była praca 
konserwatorska: (a) nagrobków wykonanych z 
kamienia czy (b) zabytkowych kamiennych 
figur (należy określić np. poprzez skreślenie 
lub zaznaczenie właściwej odpowiedzi)

praca 
konserwatorska 

nagrobków 
wykonanych z 

kamienia

praca 
konserwatorska 

zabytkowych 
kamiennych figur

ilość nagrobków wykonanych z kamienia / 
zabytkowych kamiennych figur wykonanych w 
zamówieniu (należy określić poprzez 
wskazanie liczby) 

w tym z marmuru lub alabastru (należy określić 
poprzez wskazanie liczby) 

termin wykonania data 
rozpoczęcia: data zakończenia:

PRACE KONSERWATORSKIE - ZAMÓWIENIE NR 3 (TABELA C

krótka 
charakterystyka 
zamówienia lub 
nazwa zadania:

nazwa 
zamawiającego:

przedmiotem zamówienia była praca 
konserwatorska: (a) nagrobków wykonanych z 
kamienia czy (b) zabytkowych kamiennych 
figur (należy określić np. poprzez skreślenie 
lub zaznaczenie właściwej odpowiedzi)

praca 
konserwatorska 

nagrobków 
wykonanych z 

kamienia

praca 
konserwatorska 

zabytkowych 
kamiennych figur

ilość nagrobków wykonanych z kamienia / 
zabytkowych kamiennych figur wykonanych w 
zamówieniu (należy określić poprzez 
wskazanie liczby) 

w tym z marmuru lub alabastru (należy określić 
poprzez wskazanie liczby) 

termin wykonania data 
rozpoczęcia: data zakończenia:



UWAGA: ilość tabel należy powielić lub zredukować w zależności od potrzeb 
!
Do każdej tabeli (A, B, C1…) załączyć należy dowody potwierdzające, że 
roboty, prace te zostały wykonane w sposób należyty tj.: w szczególności 
zgodnie ze sztuką budowlaną, konserwatorską, należytą dla danego rodzaju 

PRACE KONSERWATORSKIE - ZAMÓWIENIE NR 4 (TABELA C

krótka 
charakterystyka 
zamówienia lub 
nazwa zadania:

nazwa 
zamawiającego:

przedmiotem zamówienia była praca 
konserwatorska: (a) nagrobków wykonanych z 
kamienia czy (b) zabytkowych kamiennych 
figur (należy określić np. poprzez skreślenie 
lub zaznaczenie właściwej odpowiedzi)

praca 
konserwatorska 

nagrobków 
wykonanych z 

kamienia

praca 
konserwatorska 

zabytkowych 
kamiennych figur

ilość nagrobków wykonanych z kamienia / 
zabytkowych kamiennych figur wykonanych w 
zamówieniu (należy określić poprzez 
wskazanie liczby) 

w tym z marmuru lub alabastru (należy określić 
poprzez wskazanie liczby) 

termin wykonania data 
rozpoczęcia: data zakończenia:

PRACE KONSERWATORSKIE - ZAMÓWIENIE NR 5 (TABELA C

krótka 
charakterystyka 
zamówienia lub 
nazwa zadania:

nazwa 
zamawiającego:

przedmiotem zamówienia była praca 
konserwatorska: (a) nagrobków wykonanych z 
kamienia czy (b) zabytkowych kamiennych 
figur (należy określić np. poprzez skreślenie 
lub zaznaczenie właściwej odpowiedzi)

praca 
konserwatorska 

nagrobków 
wykonanych z 

kamienia

praca 
konserwatorska 

zabytkowych 
kamiennych figur

ilość nagrobków wykonanych z kamienia / 
zabytkowych kamiennych figur wykonanych w 
zamówieniu (należy określić poprzez 
wskazanie liczby) 

w tym z marmuru lub alabastru (należy określić 
poprzez wskazanie liczby) 

termin wykonania data 
rozpoczęcia: data zakończenia:



robót, prac starannością, prawidłowo - w tym terminowo -  ukończone (tzw. 
poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy 
referencyjne, itp.).  !
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wszystkie powyżej przedstawione 
informacje złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. !
       ..............................                                            ..........................................  

      miejscowość, data     (podpis i pieczątka imienna osoby 
uprawnionej do reprezentowania  Wykonawcy)


