
 
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” 

 

ZAŁĄCZNIK  NR  3 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

 
Nazwa wykonawcy : ......................................................................................................................................... 
Adres wykonawcy : ........................................................................................................................................... 
Numer telefonu: ....................................., numer fax-u: ..............................., e-mail: ...................................... 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia 
oświadczam(my),  Ŝe jako Wykonawca  wykonałem(liśmy) a w przypadku świadczeń okresowych  
lub ciągłych wykonuję(my),  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
a) jedn ą usług ę odbioru odpadów,  wykonywan ą na rzecz wła ścicieli nieruchomo ści w sposób 

ciągły przez okres co najmniej 12 miesi ęcy, która obejmowała odbiór niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 , o łącznej masie minimum 30.000 Mg  
przy g ęsto ści odpadów min. 223 kg/m 3,  w okresie 12 miesi ęcy, oraz 

b) jedn ą usług ę polegaj ącą na odbiorze odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści  
z rejonów zabudowy wielorodzinnej (np. spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot 
mieszkaniowych), obejmuj ących co najmniej 50 lokali mieszkalnych. 

  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi  te zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dokumentów lub dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie wraz z załączeniem: 

   - dowodów tj. poświadczenia podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,  
z tym Ŝe w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno być wydane nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; a jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia  - oświadczenie 
Wykonawcy. 
  - lub dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

 np. referencje, protokoły odbioru, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp.  
 

UWAGA:  
Wykonawca powy Ŝsze do świadczenie zawodowe ppkt a) i b) mo Ŝe wykazać jako odr ębne 
zamówienia lub w jednym zamówieniu. 
 

 
Data realizacji 

 
Lp 

 
Rodzaj  

zamowienia 

 
Całkowita 
wartość 

 
Wartość,  
za którą 

Wykonawca był 
odpowiedzialny 

 

Początek 
od  /dd-mm-r/ 

Zakończenie 
do /dd-mm-r/ 

 
Miejsce  

wykonania 
zamówieni

a 

 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

       

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.  
 
                   Podpisano 

                  ............................................................. 
                   (upowaŜnieni  przedstawiciele Wykonawcy )     

      .............................................................. 
                               (nazwa, adres) 
 
 



 
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” 

 

 
1. W rubryce „Rodzaj” naleŜy wpisać zakres zrealizowanego zamówienia. W przypadku, gdy podany przez 

Wykonawcę zakres jest szerszy niŜ wymagany przez Zamawiającego naleŜy go rozpisa ć i wyartykułowa ć 
wskazuj ąc w nim zakres wymaganym w pkt 13 ppkt 13.2. „Instr ukcji dla Wykonawców”  oraz powy Ŝej przez 
Zamawiaj ącego . 

2. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust 2b w zakresie ww. warunku  polegał będzie na wiedzy  
i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków,  
w rubryce „uwagi” naleŜy wskazać, którego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia 
dotyczy  podany w rubryce „Rodzaj zamowienia”  zakres, czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy,  
czy oddane do dyspozycji przez inny podmiot. JeŜeli jest to doświadczenie  oddane do dyspozycji przez inny 
podmiot to do załącznika naleŜy załączyć wówczas  pisemne zobowi ązanie  tego podmiotu  do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu ww. zamówienia.  

3. JeŜeli nie zachodzi okoliczność określona w pkt 2,  w rubryce „Uwagi” Wykonawca wpisuje „ NIE DOTYCZY” 
        

 


