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Dokładna nazwa i adres Wykonawcy 

Wykaz 
stwierdzający należyte wykonanie bądź wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej nie mniejszej niż 1 000 000 zł  

brutto w przypadku uczestnictwa w części I lub o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł 

brutto   w przypadku uczestnictwa w części II, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

daty wykonania bądź wykonywania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana 

bądź jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została 

wykonana bądź jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była 

bądź jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 
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* Do wykazu Wykonawca winien obligatoryjnie dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw 

objętych wykazem. Dowodami należytego wykonania lub wykonywania dostaw są: 

a) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, 

przy czym w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a. 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli znajdują się 

one w posiadaniu Zamawiającego lub dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Wykonawca jest w takich przypadkach 

zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub wskazania, 

iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. 
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                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy   


