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Załącznik nr 4b do SIWZ
Wykaz wykonanych usług
Pieczęć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonym pn:
„Budowa dworca autobusowego na pętli Waltera-Jankego (zaprojektuj i wybuduj)”
przedstawimy wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Lp.

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego w
rozdziale VI ust. 6.1 pkt 2
lit c) tiret pierwszy lub drugi
SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę
/brutto/

Czas realizacji
od ……………
do ……………
/dzień-miesiąc-rok/

1
2
3
Do wykazu dołączamy – dla głównych zamówień - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień
w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania
zamówienia
..............................., dnia........................................... roku
...............................................................
podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu
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