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WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
DLA ZAMÓWIENIA:

„Opracowanie  dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków 
w Bełchatowie”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
DO.JRP.ZP-1/2016



Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
„WOD. –KAN.” Spółka  z o.o.
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
97-400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska
tel. centr. 44 634 90 00,
fax.: 44 633 83 06, 44 634 90 05
e-mail: sekretariat@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl




Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.



Wykonawca:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)


















OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Wykonałem (Wykonaliśmy) następujące usługi:
Lp.
Nazwa zamówienia 
Przedmiot zamówienia/ zakres zamówienia
(rodzaj usługi, charakterystyka wykonanego obiektu, nazwa, numer i data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, itp.)
Data wykonania (należy podać dokładne daty)
Wartość brutto
Miejsce wykonania



początek (d/m/r)
zakończenie robót (d/m/r)


























UWAGA:
Za zamówienie wykonane Zamawiający uznaje takie, dla którego wydany został dokument stanowiący w treści o wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej. W wykazie należy podać najważniejsze usługi, tj. niezbędne do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, opisanego  w punkcie 8.1. SIWZ. W przypadku korzystania w wymienionym zakresie z doświadczenia innych podmiotów 
(art. 26 ust.2b ustawy Pzp) należy dołączyć w oryginale pisemne zobowiązanie do współpracy w realizacji części przedmiotu zamówienia. 
Dowodami, o których mowa wyżej, są:
	poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
	w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.


Podpis(y):

Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 
i data
























