Załącznik nr 5 do siwz

(dane Wykonawcy/pieczątka firmy)

Wykaz dotychczas wykonanych dostaw
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
oświadczam(my), że jako Wykonawca wykonałem(liśmy) a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuję(my), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 2 dostawy każda
obejmująca dostawę min 3 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na potrzeby
komunikacji miejskiej.
Zamawiający wymaga w tej liczbie, zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu
pojazdu, w rozumieniu definicji zawartych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie homologacji typu pojazdów
samochodowych i przyczep (Dz.U. z 2005 r.,Nr 238, poz. 2010, z późniejszymi zmianami) wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dokumentów lub dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie:
- dowodów tj. poświadczenia podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z tym że
w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; a jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia
- oświadczenie Wykonawcy lub
- dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
np. referencje, protokoły odbioru, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp.
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Na potwierdzenie wykonania w/w dostaw załączam dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi)
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.
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