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Załącznik nr 8 do SIWZ 

______________________________________ 
(pieczątka Wykonawcy/  

Wykonawców występujących wspólnie) 
 

ZP.2500.9.2017 
   

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na Opracowanie dokumentacji projektowej i 
pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”. 

  
WYKAZ USŁUG  

 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 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 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 
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o którym mowa w 
rozdziale 7 pkt 7.1.2.1.  

 
Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.1.2.1.  

 
Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
Miejscowość, data: ……………………………………. 

....................................................................................................... 
 czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych  

  do składania oświadczeń woli w  imieniu Wykonawcy/ 
Wykonawców występujących wspólnie 

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 
zakres dokumentacji 

Długość odcinka drogi (mb) 
/rodzaj nawierzchni/ 
infrastruktura 

Data wykonania dokumentacji  
(dd/mm/rrrr)  

Zamawiający 

1 

 

   


