
 Załącznik nr 6 do SWZ 

Nr postępowania: RI.271.3.2021 r. 
 

ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Głogów 
ul. Piaskowa 1 
67-200 Głogów 
 

WYKONAWCA 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
(nazwa i adres) 
 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych  
na ternie Gminy Głogów oraz utworzenie, prowadzenie i obsługa punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych” 
 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH 
Oświadczenie Wykonawcy składane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału, 

 o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) 

 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego  
w Rozdziale IV pkt 4.2. ppkt 4) lit. a) SWZ. Na potwierdzenie przedkładam Wykaz usług wykonanych,  
o którym mowa w Rozdziale V pkt 5.3.1. lit. c) SWZ: 
 

Lp. 

Podmiot na rzecz którego 
usługa została wykonana 

lub są wykonywane 
(pełna nazwa i adres) 

Przedmiot 
zamówienia 

Ilość 
zebranych 
odpadów 

[Mg] 

Wartość 
usługi  

(brutto) 

Termin rozpoczęcia i 
zakończenia 

wykonywania usługi 
(dd-mm-rrrr) 

1      

2      
    
1. Należy wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy- w tym okresie Wykonawca należycie 
wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje co najmniej 2 usługi obejmujące odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 2000 Mg/rok (łącznie dla 2 usług). 
2. Do Wykazu usług wykonanych należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
3. Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym 
wykazie usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

4. Oświadczam, iż w celu wykazania spełnienia warunku uczestnictwa, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 4.2. ppkt 4) lit. a) 
SWZ polegam/nie polegam* na zdolnościach technicznych (wiedzy i doświadczeniu) następujących podmiotów 
udostępniających zasoby, a podmioty te wykonają usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane: 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………… . 
 
 

 ……………………………………. 
        (miejscowość, data)  
 

 

UWAGA. 
Wykaz usług wykonanych należy przekazać w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 
w przypadku gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – należy 
przekazać cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

* niepotrzebne skreślić 
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