WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
NA POTWIERDZENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 6 do SIWZ

Przedmiot zamówienia: Usługa zapewnienia stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego BA-III.254.6.2016.PK
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi ochrony minimum 4 „budynków użyteczności publicznej” o powierzchni użytkowej nie
mniejszej, niż 20.000 m2 każdy oraz łącznej wartości minimum 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) brutto
Na potrzeby niniejszego postępowania do kategorii „budynków użyteczności publicznej” zaliczone będą tylko ogólnie dostępne budynki banków, biurowce, hotele, szkoły, uczelnie,
teatry, muzea, szpitale, porty lotnicze, dworce, sądy, prokuratury, hale i stadiony sportowe.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie jeden z wykonawców samodzielnie musi wykazać wymagane doświadczenie. Wykonawca może wykazać mniejszą
liczbę obiektów pod warunkiem wykazania świadczenia usługi na łącznej powierzchni minimum 30.000m 2.
Lp.

Przedmiot zamówienia (nazwa)/
rodzaj chronionego obiektu

Wartość zamówienia
Powierzchnia
Termin wykonania w
brutto w PLN
chronionego obiekty w m2 formacie: od DD/MM/RR do
DD/MM/RR

Odbiorca usługi
(nazwa, adres, nr
telefonu, adres e-mail)

Do wykazu należy załączyć dowody określające 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 wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
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Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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