Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi kompleksowego sprzątania
i bieżącego utrzymywania w należytej czystości i stanie higieniczno – sanitarnym krytej
pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach – Dziedzicach”

…………………………………………..………………….……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….
/ nazwa i adres wykonawcy/
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
Wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane.
Wymaga się aby Wykonawca w niniejszym wykazie wykazał się:


Lp

minimum jedną usługą trwają nie krócej niż 8 miesięcy, o charakterze i złożoności porównywalnej z
przedmiotem zamówienia tj. w zakresie utrzymania w należytej czystości i stanie higieniczno –
sanitarnym krytej pływalni o powierzchni lustra wody min. 350m2, o wartości nie mniejszej niż
150.000,00 zł brutto (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy brutto).

Podmiot na rzecz którego
usługi zostały wykonane
lub są wykonywane

Wartość

Przedmiot zamówienia

Data wykonania

(brutto w
PLN)

(nazwa zadania, rodzaj wykonywanych
usług)

(od … do …)
(dzień, miesiąc , rok)

(nazwa, adres, telefon, faks)

1.
2.
3.
4.
5.
itp
Rodzaj usług należy wpisać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdziale V ust 1 pkt 2) ppkt 2.3) litera a).
Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące usług, określających, czy usługi te wykonane lub są wykonywane
należycie przy czym dowodami, o których mowa są:
 referencje,
 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 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;
Uwaga!
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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.

........................................
( data )

..................................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy/ osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy)
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