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Załącznik nr 7 do SWZ 

Wykonawca: 
……………………………………………………..…….
.……………………...…………………………………
……................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: 
………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
WYKAZ DOSTAW 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji 
złomu oraz zakup maszyny przeładunkowej - elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą 
elektromagnetyczną oraz chwytakiem, na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do przedsiębiorstwa 
innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w 
tym elektroodpadów” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-
2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. 
Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-
2021, numer projektu: NORW.19.01.01-14-0001/20, numer postepowania 1/HOLDMAR/2022. 
 
Dla części 1 
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie, co 
najmniej dwa zamówienia dostaw linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego 
o parametrach minimalnych wskazanych w zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na 
łączną wartość netto każdego zamówienia minimum: 1.500.000,00 PLN netto. 
 

Lp. Rodzaj dostaw  
Wartość  

 netto (waluta) 

Data 
wykonania/ 

wykonywania 

Miejsce 
wykonania/ 

wykonywania 

Podmioty, na rzecz, 
których dostawy 

zostały wykonane/są 
wykonywane 

1.  
     

2.  
     

 
UWAGA!  
Należy załączyć dowody, czy ww. dostawy zostały wykonane należycie (w formie elektronicznej,  
opatrzonej podpisem kwalifikowalnym). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem 
kwalifikowalnym).  
W przypadku, gdy dowody zostały wystawione przez upoważnione podmioty w postaci papierowej, Wykonawca 
przekazuje ich cyfrowe odwzorowanie opatrzone podpisem kwalifikowalnym. 
 

Dla części 2 
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie, co 
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najmniej dwa zamówienia dostaw linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu 
komunalnego oraz złomu opakowaniowego, o parametrach minimalnych wskazanych w zał. nr 1 - 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na łączną wartość netto każdego zamówienia minimum: 
2.000.000,00 PLN netto. 
 

Lp. Rodzaj dostaw  
Wartość  

 netto (waluta) 

Data 
wykonania/ 

wykonywania 

Miejsce 
wykonania/ 

wykonywania 

Podmioty, na rzecz, 
których dostawy 

zostały wykonane/są 
wykonywane 

1.  
     

2.  
     

 
UWAGA!  
Należy załączyć dowody, czy ww. dostawy zostały wykonane należycie (w formie elektronicznej,  
opatrzonej podpisem kwalifikowalnym). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem 
kwalifikowalnym).  
W przypadku, gdy dowody zostały wystawione przez upoważnione podmioty w postaci papierowej, Wykonawca 
przekazuje ich cyfrowe odwzorowanie opatrzone podpisem kwalifikowalnym. 

 
Dla części 3 
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie co 
najmniej dwa zamówienia dostaw maszyny przeładunkowej - elektrycznej, o parametrach 
minimalnych wskazanych w zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na łączną wartość 
netto każdego zamówienia minimum: 1.000.000,00 PLN netto. 
 

Lp. Rodzaj dostaw  
Wartość  

 netto (waluta) 

Data 
wykonania/ 

wykonywania 

Miejsce 
wykonania/ 

wykonywania 

Podmioty, na rzecz, 
których dostawy 

zostały wykonane/są 
wykonywane 

1.  
     

2.  
     

 
UWAGA!  
Należy załączyć dowody, czy ww. dostawy zostały wykonane należycie (w formie elektronicznej,  
opatrzonej podpisem kwalifikowalnym). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem 
kwalifikowalnym).  
W przypadku, gdy dowody zostały wystawione przez upoważnione podmioty w postaci papierowej, Wykonawca 
przekazuje ich cyfrowe odwzorowanie opatrzone podpisem kwalifikowalnym. 
 


