Nr postępowania: ZP.271.6.2015

Pabianice, dnia ………………….

Wzór wykazu usług – Wykaz A
Dotyczy dialogu konkurencyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej
Gminy Miejskiej Pabianice”.
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................ .
Adres Wykonawcy ................................................................................................................. .
tel./faks/e-mail ........................................................................................................................ .
Wykaz A - wykaz usług poświadczających spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy
i doświadczenia określonego w Sekcji III.2.3 Ogłoszenia o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy
i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zadanie,
które polegało na nieprzerwanym wykonaniu lub wykonywaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy, minimum
jednej usługi polegającej na zarządzaniu energią w co najmniej 2 obiektach budowlanych należących do którejś
ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, X, XI, XII, XIV, XV,
XVI, XVII (w ramach jednej umowy)
Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć pisemne zobowiązania
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
przedmiotu zamówienia. Wyżej wymienione zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno w sposób wyraźny
i jednoznaczny wskazywać wolę udzielenia oferentowi odpowiedniego zasobu, wolę uczestnictwa tego podmiotu
w wykonaniu przedmiotu partnerstwa publiczno - prywatnego oraz zakres uczestnictwa. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą wykazać, że warunki określone w Sekcji III.2.3)
Ogłoszenia, spełniają łącznie.

Wskazane w tabeli Wykazu A usługi nie będą podlegały dodatkowej punktacji w celu
zakwalifikowania do dialogu (gdy liczba wniosków będzie większa niż 5 – Sekcja IV.1.2)
Ogłoszenia. Usług z Wykazu A nie należy umieszczać w Wykazie B. Jeżeli jednak
Wykonawca umieści tę samą usługę w obu tabelach Zamawiający przyjmie,
jako wypełnienie warunku wiedzy i doświadczenia minimalną liczbę usług wykazaną
w Wykazie A (licząc wg kolejności lp.) i tych usług nie będzie uwzględniał przy
przyznawaniu dodatkowych punktów kwalifikujących do etapu dialogu.

WYKAZ USŁUG POŚWIADCZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKU
WIEDZY I DOŚWIADCZENIA (WYKAZ A)
Przedmiot usługi
(rodzaj usług, miejsce
wykonania)
Lp.

W poniższej tabeli należy
wskazać liczbę i rodzaj
obiektów objętych usługą
zarządzania energią.

Okres
świadczenia
usługi
(dd/mm/rrrr –
dd/mm/rrrr)

____________, dnia ______________

Odbiorca
Dokument potwierdzający, że usługi
usługi
zostały wykonane lub są wykonywane
(Zamawiający)
należycie
(nr strony wniosku)

___________________________________
(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP.271.6.2015

Pabianice, dnia ………………….

Wzór wykazu usług – Wykaz B
Dotyczy dialogu konkurencyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej
Gminy Miejskiej Pabianice”.
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................ .
Adres Wykonawcy ................................................................................................................. .
tel./faks/e-mail ........................................................................................................................ .

Wykaz B - wykaz usług służący do klasyfikacji wykonawców i zakwalifikowania do etapu
dialogu, gdy liczba wniosków będzie większa niż 5 – Sekcja IV.1.2) Ogłoszenia.
Zamawiający przyzna 1 punkt za każde dodatkowo wykazane, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi
do udziału w postępowaniu określonymi w Sekcji III. 2.3) Ogłoszenia, zadanie które polegało na nieprzerwanym
wykonaniu lub wykonywaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy, usługi zarządzania energią w co najmniej
2 obiektach budowlanych należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika
do ustawy Prawo budowlane: IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (w ramach jednej umowy).

Wykazane w poniższej tabeli usługi będą podlegały dodatkowej punktacji w celu
zakwalifikowania do dialogu gdy liczba wniosków będzie większa niż 5 – Sekcja IV.1.2)
Ogłoszenia. Usług z Wykazu A nie należy umieszczać w Wykazie B.
Ze względu na system punktowania należy wykazywać oddzielnie każde zadanie (umowę).

WYKAZ USŁUG SŁUŻĄCY DO ZAKWALIFIKOWANIA
WYKONAWCÓW DO ETAPU DIALOGU (WYKAZ B)
Przedmiot usługi
(rodzaj usług, miejsce
wykonania)
Lp.

W poniższej tabeli należy
wskazać liczbę i rodzaj
obiektów objętych usługą
zarządzania energią.

Okres
świadczenia
usługi
(dd/mm/rrrr –
dd/mm/rrrr)

Odbiorca
usługi
(Zamawiający)

Dokument potwierdzający, że usługi
zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
(nr strony wniosku)

____________, dnia ______________

___________________________________
(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

