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 Załącznik nr 5A do Ogłoszenia (tekst jednolity na dzień 10.08.2022 r.) 

Wykaz Usług  
na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

KRYTERIA KWALIFIKACJI  

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  
działający, jako podmiot wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie  
z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejszy wniosek zostaje złożony przez:   

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
NIP 

    

    

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Partnera Prywatnego do realizacji 
Przedsięwzięcia pod nazwą „Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka 
Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie” oświadczam/my, że w celu oceny 
spełniania Kryterium Kwalifikacji określonego w pkt. 8.1.4.2 i 8.1.4.3 Instrukcji 
Postępowania, wykazuję/emy następującą usługę: 

 
 
 
Lp. 

 

Nazwa i adres 
Podmiotu na 

rzecz, którego 
usługa została 

wykonana lub jest 
wykonywana 

 

Nazwa, rodzaj  
i zakres usługi  

wykonanej/wykonywanej  
samodzielnie lub przez 

podmiot udostępniający 
zdolność techniczną 

 
Okres 

wykonania/ 
wykonywania usługi  
od (dd,mm,rrrr) do 

(dd,mm,rrrr) 

 

 
Inny Podmiot na 

zdolnościach, którego 
polegam(y) przy wykazywaniu 

spełniania warunku udziału  
w postępowaniu  

- wypełnić tylko, jeśli nie jest to 
doświadczenie własne wykonawcy 

1 2 3 5 6 

1  

 

Usługa, której przedmiotem 

było, co najmniej 

zaprojektowanie budynku 

przeznaczonego na potrzeby 

sportu z funkcją pływalni 

(w budynku musiał znajdować 

się basen pływacki o 

długości min. 25 m, 

posiadający min. 4 tory – 

każdy o szerokości, co 

najmniej 2,5 m) o 

powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 3 500 m2 

 

………………………………. 
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(wskazać powietrznię 

użytkową w m2) 

 

 

…………………………………… 

…………………………………..… 

(wskazać usługę wykonaną na 

potwierdzenie warunku) 

 

2.  

 

W ramach jednej umowy usługa 

w zakresie zarządzania 

nieruchomością, na której 

znajduje się budynek 

użyteczności publicznej lub 

zespół budynków użyteczności 

publicznej  

o łącznej powierzchni nie 

mniejszej niż 4 500 m2,  

przez okres, co najmniej 18 

kolejnych miesięcy 

 

………………………………….. 

(wskazać łączną powietrznię 

 w m2) 

 

 

 

…………………………………… 

…………………………………. 

(wskazać usługę wykonaną lub 

wykonywaną na potwierdzenie 

warunku) 

 

  

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 

 

Oświadczam/y* że: 

poz.  ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy składającego 
Wniosek, 

poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez 
inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie, czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* 
podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów. 

 
* Niepotrzebne skreślić  

 

 
Uwaga: 
Wykonawca może modelować tabelę w zależności od potrzeb. 
 

 
 

 
  
 

……………… 
…………………………………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszego Wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 
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Załącznik nr 5B do Ogłoszenia (tekst jednolity na dzień 10.08.2022 r.) 

UWAGA: Załącznik nr 5B musi być załączony do Wniosku. Dokument nie podlega uzupełnieniu. 

Wykaz Usług  
w celu przeprowadzenia kwalifikacji punktowej Wniosków 

KRYTERIA  SELEKCJI 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  
działający, jako podmiot wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie  
z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejszy wniosek zostaje złożony przez:   

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
NIP 

    

    

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Partnera Prywatnego do realizacji 
Przedsięwzięcia pod nazwą „Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka 
Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie” oświadczam/my, że w celu oceny 
spełniania Kryterium Selekcji określonego w pkt. 9.2.1 Instrukcji Postępowania 
wykazuję/emy następujące usługi:  

 
 
Lp. 

 

Nazwa i adres 
Podmiotu na 

rzecz, którego 
usługa została 

wykonana lub jest 
wykonywana 

 
Nazwa, rodzaj  
i zakres usługi  

wykonanej  
Samodzielnie lub przez 
podmiot udostępniający 

zdolność techniczną 

 
Okres 

Wykonania usługi  
od (dd,mm,rrrr) do 

(dd,mm,rrrr) 

-  

 
Inny Podmiot na 

zdolnościach, którego 
polegam(y) przy 

wykazywaniu spełniania 
Kryteriów Selekcji 

 

- wypełnić tylko, jeśli nie jest 
to doświadczenie własne 

wykonawcy 

1 2 3 5 6 

1  

 

Usługa, której przedmiotem 

było, co najmniej 

zaprojektowanie budynku 

przeznaczonego na potrzeby 

sportu z funkcją pływalni 

(w budynku musiał znajdować 

się basen pływacki o długości 

min. 25 m, posiadający min. 4 

tory – każdy o szerokości, co 

najmniej 2,5 m) o powierzchni 

użytkowej nie mniejszej niż 3 

500 m2 

 

………………………………….. 

(wskazać powietrznię  

użytkową w m2) 

  
 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 
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…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

2  

Usługa, której przedmiotem 

było, co najmniej 

zaprojektowanie budynku 

przeznaczonego na potrzeby 

sportu z funkcją pływalni 

(w budynku musiał znajdować 

się basen pływacki o długości 

min. 25 m, posiadający min. 4 

tory – każdy o szerokości, co 

najmniej 2,5 m) o powierzchni 

użytkowej nie mniejszej niż 3 

500 m2 

 

………………………………….. 

(wskazać powietrznię  

użytkową w m2) 

 

…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 

3  

Usługa, której przedmiotem 

było, co najmniej 

zaprojektowanie budynku 

przeznaczonego na potrzeby 

sportu z funkcją pływalni 

(w budynku musiał znajdować 

się basen pływacki o długości 

min. 25 m, posiadający min. 4 

tory – każdy o szerokości, co 

najmniej 2,5 m)  o powierzchni 

użytkowej nie mniejszej niż 3 

500 m2 

 

………………………………….. 

(wskazać powietrznię  

użytkową w m2) 

…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 
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4  

Usługa, której przedmiotem 

było, co najmniej 

zaprojektowanie budynku 

przeznaczonego na potrzeby 

sportu z funkcją pływalni 

(w budynku musiał znajdować 

się basen pływacki o długości 

min. 25 m, posiadający min. 4 

tory – każdy o szerokości, co 

najmniej 2,5 m)  o powierzchni 

użytkowej nie mniejszej niż 3 

500 m2 

 

………………………………….. 

(wskazać powietrznię  

użytkową w m2) 

…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 

5  

Usługa, której przedmiotem 

było, co najmniej 

zaprojektowanie budynku 

przeznaczonego na potrzeby 

sportu z funkcją pływalni 

 (w budynku musiał znajdować 

się basen pływacki o długości 

min. 25 m, posiadający min. 4 

tory – każdy o szerokości, co 

najmniej 2,5 m) 

 o powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 3 500 m2 

 

………………………………….. 

(wskazać powietrznię  

użytkową w m2) 

…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 

 
 
Lp. 

 

Nazwa i adres 
Podmiotu na 

rzecz, którego 
usługa została 

wykonana lub jest 
wykonywana 

 
Nazwa, rodzaj  
i zakres usługi  

wykonanej/wykonywanej  
Samodzielnie lub przez 
podmiot udostępniający 

zdolność techniczną 

 
Okres 

wykonania/ 
wykonywania usługi  
od (dd,mm,rrrr) do 

(dd,mm,rrrr) 

-  

 
Inny Podmiot na 

zdolnościach, którego 
polegam(y) przy 

wykazywaniu spełniania 
Kryteriów Selekcji 

 

- wypełnić tylko, jeśli nie jest 
to doświadczenie własne 

wykonawcy 
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6  

 

Usługa wykonana/wykonywana 

w ramach jednej umowy w 

zakresie zarządzania 

budynkiem przeznaczonym na 

potrzeby sportu o łącznej 

powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 3 000 m2, 

 przez okres,  

co najmniej 18 kolejnych 

miesięcy 

 

………………………. 

(wskazać łączną powietrznię 

użytkową w m2) 

…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 

7  

 

Usługa wykonana/wykonywana 

w ramach jednej umowy w 

zakresie zarządzania 

budynkiem przeznaczonym na 

potrzeby sportu o łącznej 

powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 3 000 m2, 

 przez okres,  

co najmniej 18 kolejnych 

miesięcy 

 

………………………. 

(wskazać łączną powietrznię 

użytkową w m2) 

…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 
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8  

 

Usługa wykonana/wykonywana 

w ramach jednej umowy w 

zakresie zarządzania 

budynkiem przeznaczonym na 

potrzeby sportu o łącznej 

powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 3 000 m2, 

 przez okres,  

co najmniej 18 kolejnych 

miesięcy 

 

………………………. 

(wskazać łączną powietrznię 

użytkową w m2) 

…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 

9  

Usługa wykonana/wykonywana 

w ramach jednej umowy w 

zakresie zarządzania 

budynkiem przeznaczonym na 

potrzeby sportu o łącznej 

powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 3 000 m2, 

 przez okres,  

co najmniej 18 kolejnych 

miesięcy 

 

………………………. 

(wskazać łączną powietrznię 

użytkową w m2) 

…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 
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10  

 

Usługa wykonana/wykonywana 

w ramach jednej umowy w 

zakresie zarządzania 

budynkiem przeznaczonym na 

potrzeby sportu o łącznej 

powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 3 000 m2, 

 przez okres,  

co najmniej 18 kolejnych 

miesięcy 

 

………………………. 

(wskazać łączną powietrznię 

użytkową w m2) 

…………………………………… 

………………………………….. 

(wskazać usługę na 

potwierdzenie warunku) 

 

 

Nazwa …………………….. 

Adres ……………………… 

 

Oświadczam/y* że: 

 

poz.  ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy składającego 
Wniosek, 

poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez 
inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie, czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* 
podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów. 

 
* Niepotrzebne skreślić  

 

 
 
Uwaga: 
Wykonawca może modelować tabelę w zależności od potrzeb. 
 

  
  
 

……………… 
…………………………………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszego Wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 
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