Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją polegającą
na przebudowie budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum
sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji
Generalnego Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ
_____________________________________
(pieczątka Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie)

ZP.2500.4.2018
Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją
polegającą na przebudowie budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na
funkcje centrum sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w okresie realizacji zadania oraz w
okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy.

Wykaz usług
wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane lub wykonywane są należycie.
Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa
w SIWZ w rozdziale 7 pkt 7.1.2.1.:

L.p.

Przedmiot zamówienia (opis
wykonanych usług zgodnie z
SIWZ, w tym co najmniej:
rodzaj robót, rodzaj budynku,
zakres robót)

usługa
nadzoru nad
realizacją
roboty
budowlanej w
formule
zaprojektuj i
wybuduj

Potencjał
(właściwe zaznaczyć)

Podmiot
Zamawiający
(zlecający usługę)

Kubatura
nadzorowanego
budynku

Data
wykonania
Zamówienia

własny

Udostępniony
przez inny
podmiot, na
zasobach
którego polega
Wykonawca

4

5

6

7

8

(*niewłaściwe
skreślić)

1

1

2

3

Tak* / NIE*

Uwaga: W przypadku wypełnienia kolumny nr 8 należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia niezbędnych zasobów.
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Uwaga: Należy załączyć dowody, określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane bądź są wykonywane
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126).
W przypadku wykazania usług wykonywanych tj. świadczeń okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż
na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

Miejscowość, data: …………………………………….

..................................................................................................
czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/
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