
Załącznik nr 4 do SIWZ 

…..………………….………………..

       (pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ DOSTAW

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  p.n.:  „Zakup  lekkiego  samochodu
ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień”.

Poniższy  wykaz  dot.  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  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 dostawy zostały wykonane.
 

Lp.
 Podmioty, na rzecz

których dostawy
zostały wykonane

Przedmiot dostawy Wartość brutto Data wykonania

1

(...)

Uwagi:  
1.  Do wykazu należy załączyć  dowody określające czy te dostawy zostały wykonane  lub są wykonywane

należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz  którego dostawy były  wykonywane,  a  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych 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.

2.  W  przypadku  wykonywania  i  nie  zakończenia  jeszcze  dostawy  Wykonawca  zobowiązany  jest
podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość
ta będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
technicznej lub zawodowej.

3.  Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub
więcej  podmiotów (Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia)  oraz  analogicznie
w sytuacji,  gdy Wykonawca  będzie  polegał  na  zasobach  innego  podmiotu,  na zasadach  określonych
w art. 22a ustawy Pzp, warunek o którym mowa w punkcie 2 musi zostać spełniony w całości przez
Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności
w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

…………….……………………, dnia ………….……. r. 

    (miejscowość i data)

                                                          …………………………………………
                                                                                                          (podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                                           reprezentowania Wykonawcy)


