Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
6 0 -8 34 P o zn ań , u l. Mic k ie wic za 2
Załącznik nr 9
_______________________________
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )

Oświadczenie - wykaz dostaw
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych do
Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu (SR/XV-270-55-EFK/18)
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu i faksu: ……………………………………………………………………………………………………………………………

L. p.

Przedmiot zamówienia

Wartość dostawy
brutto

Data
wykonania

Podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane

Uwagi

Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
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tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

______________dnia _____________ r.

____________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy oraz podpis )
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