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		Strona 2		 
znak sprawy: AEZ/S-209/2015
Załącznik nr 5 do SIWZ 
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ  USŁUG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Ks. Trojdena 2 c)-g) w Warszawie,  znak sprawy AEZ/S-209/2015


niniejszym przedkładamy wykaz głównych usług, wykonanych lub wykonywanych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości budynków użyteczności publicznej*) nie więcej niż trzech,  w tym co najmniej jednego budynku sportowego lub rekreacyjnego z basenem, o łącznej powierzchni wykazanych obiektów nie mniejszej niż 15.000 m2, świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy (każda z usług), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (brutto). 


-  potwierdzonych załączonymi do oferty dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Lp.
Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługi 
były wykonane
Przedmiot
wykonanych usług
Powierzchnia 
obiektu
Wartość
wykonanych usług
Okres wykonywania  usług
(od: dd.mm.rrrr
  do: dd.mm.rrrr)
1.






…







Dowodami, o których mowa powyżej, są:
	poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
	oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

Uwaga: 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w ww. Wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.


..........................................................
                 (miejscowość, data) 			
                                                                ...........................................................................
                                                                                                                     (podpis  i pieczątka osoby/osób 
                                                                                                uprawnionych  do występowania  w imieniu Wykonawcy)
*)  Budynek użyteczności publicznej -  należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki  społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny – zdefiniowany w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

