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Załącznik nr 3 do SIWZ

/ składany na wezwanie zamawiającego/

……………………………………………
/miejscowość i
data/
…………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW
WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED
UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY- W TYM OKRESIE,
W ZAKRESIE WYMAGANYM W SIWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Dostawa i montaż 80 sztuk wiat
przystankowych na terenie miasta Białegostoku”

Lp.

Przedmiot
zamówieni
a

Zrealizow
ana
wartość
zamówieni
a
(brutto w
PLN)

Data
wykonani
a
zamówie
nia
(należy
wskazać
dzień,
miesiąc
i rok)

Podmiot,
na rzecz
którego
zamówieni
e zostało
wykonane

Podmiot realizujący
zamówienie
Polegamy
na wiedzy
i
Zamówieni
doświadcz
e
eniu
wykonaliś
innych
my sami
podmiotó
w

Do wykazu należy załączyć dowody określające, że ww. dostawy zostały należycie wykonane,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
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……………………………………..……………..
………………………………………
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów)
Załącznik nr 4 do SIWZ
/ składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie
internetowej www.bip.bialystok.pl informacji z otwarcia ofert/
……………………………………………
/mi
ejscowość i data/
……………………………………….………
(nazwa i adres wykonawcy)
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:

„Dostawa i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta
Białegostoku”
INFORMACJA
Informuję, że: *
1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 j.t.) wraz z wykonawcami
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,
2) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 j.t.) wraz z wykonawcami którzy złożyli oferty w
niniejszym postępowaniu:
a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………

......................................................................
.......
/podpisy upełnomocnionych przedstawicieli
wykonawcy(-ów)/
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______________________
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z wykonawcami którzy złożyli
oferty w niniejszym
postępowaniu, wykonawca winien wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia
konkurencji w tym postępowaniu

--------------------------------------------------------------(nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał)

Załącznik nr 5 do SIWZ
/składany wraz z ofertą/

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
.......................................................................................................................................................
...................
(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna)
do dyspozycji Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
......................
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

„Dostawa i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta
Białegostoku”
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
....................................................................................................................................................
.......................
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
....................................................................................................................................................
.....................
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
....................................................................................................................................................
.......................

................................ dnia ...............
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---------------------------------------------------------------------(podpis podmiotu/ osoby upoważnionej do
reprezentacji podmiotu)

należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie, jest
uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu, o ile nie wynika to z dokumentów
rejestrowych podmiotu (kopie tych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez inny podmiot, a ewentualne pełnomocnictwo do podpisania dokumentów
dotyczących innego podmiotu należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem).

