Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych / wykonywanych robót

WYKAZ wykonanych / wykonywanych robót
na wykonanie zadania pn. " Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" w
Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu "
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/07/12/2011
1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1,
58-306 Wałbrzych.
2. WYKONAWCA(CY)*:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: wykonałem (wykonaliśmy/wykonujemy) *następujące roboty :
Nazwa
zamówienia/
przedmiot
zamówienia

Wartośd
Termin
zamówienia wykonania
a) Data
rozpoczęcia
b) Data
zakooczenia
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

Miejsce
wykonania
robót

Zamawiający (nazwa,
adres, nr telefonu do
kontaktu)

Nazwa
Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: - Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie określenie, czego dotyczyło
dane zamówienie (stosownie do wymagao wymienionych w SIWZ),a więc świadczenie usług wywozu
niesegregowanych stałych odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach o pojemności 7 m3 lub
zbliżonej ale nie mniejszej niż 5 m3 oraz z pojemników o pojemności 240 litrów ale nie mniejszej niż 120
litrów przez okres co najmniej 6. miesięcy u jednego zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd dokument potwierdzający, że usługi wymienione w tabeli
powyżej, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedkładane dokumenty ( referencje) muszą
zawierad, co najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę, realizował/realizuje zamówienie, którego dokument
dotyczy,
b) wskazanie nazwy zamawiającego, na rzecz którego realizowane było zamówienie,
c) wskazanie przedmiotu zamówienia/ nazwy zamówienia,
d) opinia stwierdzająca, że zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie,
e) wskazanie pojemności kontenerów i pojemników, jakimi realizowane jest lub było zamówienie.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego.
PODPIS(Y)*:
Nazwa(-y)
Wykonawcy (-ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(-ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(-ów)

........................................, dnia ......................
( nazwa miejscowości)
( data )

*niepotrzebne skreślid

Podpis(-y) osoby(osób)
upoważnionej(-ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(-ów)

Pieczęd(-cie)
Wykonawcy(-ów)

