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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

 
WYKAZ DOSTAW PODOBNYCH 

do przetargu nieograniczonego znak: EP/220/98/2017 

(w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

 

 
Ja (My), niżej podpisany(-ni) .................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

............................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................... 

 (adres siedziby wykonawcy) 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: 
 

Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z 

instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie 

 

Oświadczam(my), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane 

odpowiadające warunkowi udziału w postępowaniu sformułowanemu w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c, I SIWZ 

 

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były 

lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

Zamawiającemu 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(opis) 
Wartość umowy Termin wykonania 

Zamawiający 
(nazwa oraz adres) 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

  Tytuł projektu: „Podniesienie jako ści i dost ępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budo wę budynku na potrzeby 
Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarow ym oraz Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Nadci śnienia T ętniczego wraz z wyposa żeniem” 
 

Nr Umowy: RPZP. 09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r. 
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Rozpoczęcie 

(m-c, rok) 

Zakończenie 

(m-c, rok) 

 
 

 
    

UWAGA: w tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca 

spełnia warunki określone w rozdziale V SIWZ.  

 
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.   
 
W przypadku korzystania Wykonawcy z zasobów innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków), Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował doświadczeniem innych podmiotów, niezbędnym do realizacji zamówienia. 

 

 
 

.............................., dn. ………..……..             …………………..……………………………………………………………. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy w przypadku oferty 
wspólnej - podpis każdego z wykonawców składających ofertę wspólną) 

 

POUCZENIE: 
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, 

przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 

dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5. 

 

 

 

 


