
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Olsztynie 
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn 

 
 
WYKONAWCA: 
……………………………………………………………………………………. 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

……………………………………………………………………………………. 
reprezentowany przez: …………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG 
(usługi transportu prób laboratoryjnych) 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: usługa transportu prób do badań 
laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.17.2020.KK składam niniejszy wykaz 
wykonanych / wykonywanych usług. 

 
Zadanie nr 1 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego 

pomoru świń (ASF) i innych chorób zakaźnych oraz monitoringu pasz do m. Gdańsk i Puławy. 

Lp. 

Przedmiot umowy, opis 
przedmiotu wykonanej / 

wykonywanej usługi 
w sposób umożliwiający 

ocenę spełnienia warunku 
– zakres wykonywanych 

prac 

Wartość 
przedmiotu 
umowy w zł 

(brutto) 
(w przypadku aktualnie 

realizowanej umowy 

podać wartość na dzień 

składania ofert)* 

Podmiot, na 
rzecz którego 

usługi były 
wykonywane  

(nazwa i adres 

odbiorcy usługi) 

Data wykonania usługi  
(tj. zakończenia) (dzień, 
miesiąc, rok) (od- do) 

a w przypadku wykonywanych świadczeń 

okresowych lub ciągłych – data zakończenia 

części usługi zgodnej z warunkami 

Zamawiającego lub określenie, że np. „usługa trwa 

nadal” 

     

 
Zadanie nr 2 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych BSE/TSE i monitoringowych do 

m. Białystok, Puławy, Siedlce. 

Lp. 

Przedmiot umowy, opis 
przedmiotu wykonanej / 

wykonywanej usługi 
w sposób umożliwiający 

ocenę spełnienia warunku 
– zakres wykonywanych 

prac 

Wartość 
przedmiotu 
umowy w zł 

(brutto) 
(w przypadku aktualnie 

realizowanej umowy 

podać wartość na dzień 

składania ofert)* 

Podmiot, na 
rzecz którego 

usługi były 
wykonywane  

(nazwa i adres 

odbiorcy usługi) 

Data wykonania usługi  
(tj. zakończenia) (dzień, 

miesiąc, rok) (od-do) 
a w przypadku wykonywanych świadczeń 

okresowych lub ciągłych – data zakończenia 

części usługi zgodnej z warunkami Zamawiającego 

lub określenie, że np. „usługa trwa nadal” 

     

Należy wykazać się usługami o wartości nie mniejszej niż: 29 000 zł brutto każda (zadania nr 1 i 2). Tymi samymi usługami można wykazać się do 

innego zadania. 

 



 

Do wykazu należy wpisać usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane w okresie ostatnich 3 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 (dokumentów) potwierdzających, że te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 Dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane (lub są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

 W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 Wykonawca nie może być wystawcą dokumentu/ów potwierdzającego/ych należyte wykonanie usługi. 

 Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających fakt należytego wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Zamawiający 

był podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie były wykonywane. 

 

 

…………….……., dnia …………………. r.  

 

…....................................... 
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego 

przedstawiciela Wykonawcy) 


