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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

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

 

WYKAZ PRAC PODOBNYCH 
składany w postępowaniu pn.  

„Wykonanie przełożenia pokrycia dachu  z gontu drewnianego  

na Kościele Pokoju w Świdnicy, Pl. Pokoju 6, Świdnica”  

 

Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), Wykonawca wykonał: 

a) minimum dwie roboty budowlane na zabytku o wartości brutto tych robót nie mniejszej niż 

800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy); 

b) minimum jedną robotę budowlaną, która objęła swym zakresem wykonanie pokrycia 

dachu na zabytku.  

 

UWAGA: Jeżeli wartość prac wyrażona została w umowie w walucie innej, niż polski złoty, 

Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku dokona przewalutowania wartości umowy na 

złoty polski wg kursu z dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej  Zamawiającego. 

UWAGA: Przez pojęcie „zabytek” należy rozumieć nieruchomość, jak również rzecz 

ruchomą, objęte ochroną prawną w postaci wpisu do rejestru zabytków. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości w zakresie zdefiniowania pojęcia „zabytek” rozstrzygające będą 

przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

UWAGA: Przez pojęcie „prace konserwatorskie” należy rozumieć jako działanie, którego 

celem jest zapewnienie zabytkowej tkance obiektów architektonicznych, całych zespołów 

urbanistycznych, zabytkowych parków, możliwości jak najdłuższego istnienia 

w niezmienionym stanie, w szczególności poprzez zwolnienie procesu degradacji 

oryginalnych elementów zabytku dzięki wykonaniu zabiegów chemicznych lub działań 

fizycznych, w tym osuszających lub nawilżających obiekt, zespół urbanistyczny, park. 

Zamawiający dopuszcza na użytek Postępowania rozumienie „prac konserwatorskich” jako 

wykonanie rekonstrukcji w szczególności poprzez uzupełnienie brakującej tkanki zabytkowej, 

jak również wykonanie restauracji obiektu, zespołu urbanistycznego lub parku.  
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Na potwierdzenie powyższego należy wypełnić poniższą tabelkę: 

Lp. Nazwa i adres Zamawiającego Krótki opis zamówienia ROBOTY BUDOWLANE / 
PRACE KONSERWATORSKIE 
(należy określić czego dotyczyło 
zamówienie)  

Wartość brutto 
zamówienia w 
PLN 

Termin realizacji 
(data rozpoczęcia – 
data zakończenia w 
formacie dd/mm/rrrr) 

1.      

2.      

3.      

…      

 

Do tabeli załączyć należy dowody potwierdzające, że roboty budowlane i prace konserwatorskie zostały wykonane w sposób należyty tj.:  

w szczególności zgodnie ze sztuką budowlaną, należytą dla danego rodzaju robót/prac, starannością, prawidłowo - w tym terminowo - 

ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego prac, 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) 

 


