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ZAŁ�CZNIK NR 3 

piecz�tka firmowa Wykonawcy  

Wykaz głównych usług wykonanych lub wykonywanych w ci
gu ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie  

a) jeden program funkcjonalno-u�ytkowy lub projekt budowlany wielobran�owy dla przedsi�wzi�cia z zakresu budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) – obiektów budowlanych zaliczanych do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII – zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.1422 ze zm.) o powierzchni u�ytkowej nie mniejszej ni� 2 000 m2. 

b) jeden program funkcjonalno-u�ytkowy lub projekt budowlany dla przedsi�wzi�cia z zakresu rozbudowy, odbudowy lub przebudowy – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1409 ze zm.) – budynku wybudowanego nie pó�niej ni� w 1960 roku o powierzchni u�ytkowej nie mniejszej ni� 500 m2 przy czym zakres przebudowy obejmował zmian� układu przestrzennego i funkcjonalno�ci wewn�trz 

budynku, 

L.p. 
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Uwaga: Nale�y zał�czy� dowody, okre�laj�ce, czy usługi zostały wykonane lub s� wykonywane nale�ycie. Dowodami tymi s� po�wiadczenia lub o�wiadczenia Wykonawcy, 

je�eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska� po�wiadczenia, przy czym w odniesieniu do nadal wykonywanych usług, 

po�wiadczenie powinno by� wydane nie wcze�niej ni� na 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert. W�ród głównych usług, potwierdzonych dowodami, powinny si�

znale�� usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.1 SIWZ. W przypadku gdy Zamawiaj�cy jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcze�niej wykonane 

usługi, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowi�zku przedkładania dowodów, o których mowa powy�ej. 

*Kolumn� 6 nale�y wypełni� je�eli Wykonawc� usług był podmiot inny ni� składaj�cy ofert�. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi�zany jest udowodni� zamawiaj�cemu, i�

b�dzie dysponował jego wiedz� i do�wiadczeniem, w szczególno�ci przedstawiaj�c w tym celu pisemne zobowi�zanie tego podmiotu (zał�cznik nr 7) do oddania mu wskazanych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

** W kolumnie 7 nale�y wstawi� znak X przy usługach na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SIWZ.  

Miejscowo��, data: ...................................................... 


