
Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ  WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza
wyrażoną w złotych równowartość 134.000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sześciu samochodów  specjalnych przystosowanych do ratownictwa wodnego

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą ograniczyć wskazanie dostaw w
wykazie do dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu wskazanego
jako minimalny poziom wymaganych standardów w ogłoszeniu, oraz jako opis spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia wskazany w SIWZ.

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawy dwóch
samochodów o specjalistycznej zabudowie dostosowanej do prowadzenia akcji ratowniczych lub
innych wymagających samochodu o pokrewnej specyfice, właściwych dla służb ratowniczych,
bezpieczeństwa państwowego lub pokrewnych (np. pogotowie ratunkowe, Policja, Straż
Pożarna), o wartości brutto 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąty tysięcy złotych brutto)
każdy z samochodów.
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Uwaga!
1. Wartość podaną w walutach innych niż polski złoty Zamawiający przeliczy w sposób: Kwoty w

dokumentach podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN wg
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika urzędowego UE, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowanie
zostanie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

2. Jeżeli wykonane przez wykonawcę dostawy obejmowały szerszy zakres  niż opisane w warunku udziału
pkt V.1. ppkt 1)  SIWZ, to wówczas zobowiązany jest do jednoznacznego (niebudzącego wątpliwości,
dopuszczającego jedną tylko możliwą interpretację) określenia wartości brutto wymienionych w tabeli
dostaw polegających na dostawach samochodów o specjalistycznej zabudowie dostosowanej do
prowadzenia akcji ratowniczych lub innych wymagających samochodu o pokrewnej specyfice, właściwych
dla służb ratowniczych, bezpieczeństwa państwowego lub pokrewnych (np. pogotowie ratunkowe, Policja,
Straż Pożarna), o wartości brutto 250 000 zł każdy z samochodów.

…………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………………..
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu


	Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą ograniczyć wskazanie dostaw w wykazie do dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu wskazanego jako minimalny poziom wymaganych standardów w ogłoszeniu, oraz jako opis spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wskazany w SIWZ.
	Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą ograniczyć wskazanie dostaw w wykazie do dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu wskazanego jako minimalny poziom wymaganych standardów w ogłoszeniu, oraz jako opis spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wskazany w SIWZ.
	Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawy dwóch samochodów o specjalistycznej zabudowie dostosowanej do prowadzenia akcji ratowniczych lub innych wymagających samochodu o pokrewnej specyfice, właściwych dla służb ratowniczych, bezpieczeństwa państwowego lub pokrewnych (np. pogotowie ratunkowe, Policja, Straż Pożarna), o wartości brutto 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąty tysięcy złotych brutto) każdy z samochodów.
	Lp.
	Określenie przedmiotu dostawy
	Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego dostawa została wykonana
	Określenie dokumentu załączonego na potwierdzenie, że dostawa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie
	Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego dostawa została wykonana
	1
	2
	3
	4
	6
	7
	1
	1
	1
	Nazwa dokumentu:...
	Nazwa dokumentu:...Oferta str nr ………
	2
	2


