
 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Nr referencyjny postępowania nadany przez zamawiającego: ZE9.271.1.2021  

 
 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres 

 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: Przygotowanie i 
dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły 
Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. Spawaczy 3D.      
 
prowadzonego przez Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze przedstawiam/my wykaz należycie wykonanych lub 
wykonywanych usług: 

 

l.p 

Nazwa i opis zadania, 

lokalizacja  

(należy określić informacje istotne 

dla spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Termin realizacji  

 (dzień, miesiąc 

 i rok rozpoczęcia oraz 

zakończenia) 

Okres realizacji 

usług 

(dzień, miesiąc 

 i rok rozpoczęcia 

oraz zakończenia) 

Nazwy i adres 

zamawiającego 

(nazwa, adres, 

nr telefonu) 

1 
 

 

   

 
UWAGA: Należy załączyć dowody, określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy.  

UWAGA: W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinno być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

UWAGA: Termin, o którym mowa wyżej, wyrażony w latach lub miesiącach, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert. 
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz gdy wykonawca polega na zdolnościach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymóg wykonania zamówienia 

winien wykazać samodzielnie co najmniej jeden wykonawca.  

UWAGA: W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres 

którego wchodziły wyżej określone usługi wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. 

usługi.  

UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuję się na doświadczenie zdobyte w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi 

wykonawcami, wykaz usług musi dotyczyć wyłącznie usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a 

w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. W tym 

celu wykonawca zobowiązany jest do złożenia dowodów, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - które w 

wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału określonego w rozdziale 8 pkt 1 lit. d. Z dowodów jednoznacznie 

musi wynikać zakres oraz wartość usług netto, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 

UWAGA: W przypadku, gdy zadanie wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres prac od wymaganego w SWZ – 

zamawiający wymaga, aby w wykazie usług wyszczególniony został zakres wykonanych usług spełniających wymagania SWZ, 

które wykonawca wykonał w ramach wielozakresowego zadania. 

 

 

Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 


