Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 111A
36-100 Kolbuszowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ II
- Załącznik Nr 1 do oferty

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa wapna palonego, mielonego,
wysokoreaktywnego” oświadczam, że moja firma w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowała następujące dostawy:

Nazwa dostawy/zadania

Miejsce wykonania
dostawy

Wartość
brutto

Daty wykonania
netto

rozpoczęcie

zakończenie

Nazwa i adres wykonawcy1

UWAGA:

w przypadku, gdy wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu ma obowiązek wskazać, że zrealizował to dany podmiot wskazując jego nazwę i adres (art. 22a ust 3 i ust 4
ustawy pzp).
1

1. Powyższą tabelkę należy wypełnić zgodnie z zapisami Instrukcji dla wykonawców – Rozdział I SIWZ.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i
ust. 5.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

..........................., dn. ...........................
miejscowość
data

……………………………......................................
(Pieczęć i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)

