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Załącznik nr 4 
 

WYKAZ USŁUG 
 
w postępowaniu na zaprojektowanie kompleksu budynków mieszkalnych na nieruchomości przy 
ul. Malinie w Pleszewie - działki  nr: 3003/5, 3002/5, 3001/5, 3000/5, 2993/7 i 2986/43 obręb nr 
0001, miasto Pleszew 
(Znak sprawy : L.dz.PTBS/1481/ZP/2015) 
 
Nazwa wykonawcy................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy.................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................ Data ..................... 
 
Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z   podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów*, czy zostały wykonane należycie. 
 
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone.  
 
W wykazie należy wymienić tylko usługi, które potwierdzają spełnianie określonego warunku 
udziału w postępowaniu, tzn.: takie, które potwierdzają spełnienie warunku wykonania z należytą 
starannością przynajmniej dwóch usług w zakresie opracowania budowlanej dokumentacji 
technicznej odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. projektów budowlano-
wykonawczych budowy bądź rozbudowy budynku mieszkalnego o kubaturze minimum 5 000 m3. 
 

Lp. 
Wartość 

usługi brutto 

Przedmiot zamówienia 
(opisać dokładnie zakres 

zamówienia) 

Data 
(okres) 

wykonania 

Podmioty, na rzecz których 
roboty zostały wykonane 

(nazwa, adres nr telefonu) 

     

     

     

     

 
* Dowodami, o których mowa są: 

 poświadczenie, 

 inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej; 

 wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa, może przedkładać dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia 
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 

 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane 
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa. 
 
 
  ............................................................................. 
  (data i podpis wykonawcy) 
 


