WZÓR
Załącznik nr 2.5 do SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Stworzenie zaawansowanego
technologicznie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w wybranych jednostkach
realizujących zadnia Miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury oraz udostępnienie
nowych usług dostępnych online za pośrednictwem platformy e-PUAP w ramach projektu
„Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”, znak sprawy SPZ.271.40.2014.

Piotrków Trybunalski, dnia 30.06.2014 r.

Nazwa Wykonawcy
Siedziba/adres
Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
w zakresie niezbędnym do wykaza nia spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia

(*) Wykonawca musi udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że
wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:


Wykonawca musi wykazać wykonane w liczbie nie mniejszej niż 2 zamówienia dotyczące
dostawy i wdrożenia systemu informatycznego w architekturze rozproszonej, w minimum 10
lokalizacjach, przy czym każde z powyższych zamówień o wartości brutto nie mniejszej niż
1 000 000 zł (słownie: jeden milion zlotych złotych);



Wykonawca musi wykazać wykonane w liczbie nie mniejszej niż 2 zamówień dotyczących
dostawy i wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostce administracji
publicznej, przy czym każde z powyższych zamówień o wartości brutto nie mniejszej niż
200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);



Wykonawca musi wykazać wykonanie w liczbie nie mniej niż 3 zamówień obejmujących swoim
zakresem dostawę, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego, przy czym każde
powyższych zamówień o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion
złotych);
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Wykonawca musi wykazać wykonanie w liczbie nie mniej niż 2 zamówień dotyczących dostawy i
wdrożenia systemu informatycznego obejmującego w szczególności system informacji
przestrzennej gdzie wartość wdrażanego systemu informatycznego nie była mniejsza niż
1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych)

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony
i obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Lp.:

Zamawiający/
Odbiorca:

Data
wykonania
(od-do):

Przedmiot/zakres zamówienia:

Wartość
zamówienia
brutto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Załącznikami do niniejszego wykazu jest …........ (podać liczbę) dokumentów potwierdzających, że
zamówienia zostały wykonane należycie.

______________________________________
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

(*) Zapis zamieszczony w celach informacyjnych.
Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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