
   
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000  euro na opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla 

inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dickmana”  
w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni 

 

  

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

______________________________________ 
(pieczątka Wykonawcy/  

Wykonawców występujących wspólnie) 

 
ZP.2500.7.2017 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru 

autorskiego dla inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Dickmana” w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni 

 
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, oraz załączeniem dowodów określających czy 
te usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 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. lit. a) 

 

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 § 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  powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 
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 projektu 

budowlanego, rodzaj 
budynku: mieszkalny 

wielorodzinny lub wskazać 
kategorię budynku z 
załącznika, miejsce 

wykonania budynku 

Kubatura 
budynku (m³) 

Data wykonania 
projektu 

budowlanego 
(dd/mm/rrrr) 

Podmiot na rzecz 
którego projekt został 

wykonany 
(Zamawiający) 

Doświadczenie 
(*niewłaściwe 

skreślić) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
 
 
 
 
 
 

   

Własne* / Użyczone 
przez inny podmiot na 
którego zasobach 
Wykonawca polega* 


