
Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
..........................................                              ..............................., dnia ...................... 2019r. 
 (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP 28/WILiŚ/2019, CRZP 187/002/D/19 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa 
specjalistycznego stanowiska badawczego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej, przedkładam(y): 

 
WYKAZ DOSTAW  

po zmianie treści w dniu 5.08.2019r. 
wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

 
do części A – Kanały hydrauliczne* 

do części B – Chromatograf* 
*niepotrzebne skreślić 

 

Lp. 

 
Przedmiot dostawy 

 
należy wskazać: 
do części A – Kanały hydrauliczne – co 
najmniej dwie dostawy aparatury 
pomiarowo-badawczej do badań z zakresu 
hydrauliki, każda na kwotę brutto nie 
mniejszą niż 700.000,00 zł 
do części B – Chromatograf – co najmniej 
dwie dostawy urządzeń do ustalenia składu 
mieszanin związków chemicznych, każda 
na kwotę brutto nie mniejszą niż 
300.000,00 zł 

Wartość (PLN) 
 

 (w przypadku wykazania dostawy  
w walucie innej niż PLN należy wskazać 
wartość dostawy w walucie obcej wraz  
z jej przeliczeniem na PLN wg średniego 
kursu PLN w stosunku do walut obcych 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
(Tabela A kursów średnich walut obcych) 
w dniu wszczęcia postępowania (data 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu  
w miejscu publicznie dostępnym w 
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
internetowej). 

 

Data wykonania 

Podmiot, na rzecz 
którego dostawa 

została 
wykonana/jest 
wykonywana 

   

 

  

   

 

  

 
Do wykazu załączamy dowody, o których mowa w rozdz. IX ust. 10 pkt.1) SIWZ określające, czy 
wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę bądź 
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 
UWAGA! 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 


