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WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny 
z podziałem na pakiety; 
znak sprawy: AEZ/S-143/2015,
niniejszym przedkładamy wykaz głównych dostaw, wykonanych lub wykonywanych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
w tym dwóch dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż:
dla Pakietu 1 – 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych); 
dla Pakietu 2 – nie dotyczy; 
dla Pakietu 3 – nie dotyczy;
dla Pakietu 4 – nie dotyczy;
dla Pakietu 5 – 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); 
dla Pakietu 6 – nie dotyczy;
dla Pakietu 7 – 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych); 
której przedmiotem była dostawa szeroko rozumianego sprzętu komputerowego, przy czym Zamawiający wymaga, aby każda z wykazanych dostaw obejmowała swoim zakresem rodzaj sprzętu wymagany przez Zamawiającego w danym Pakiecie, tj.:
- w Pakiecie 1 - stacje robocze i monitory;
- w Pakiecie 5 – terminale lub stacje robocze lub monitory;
- w Pakiecie 7 - macierze dyskowe.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dostawy objęte więcej niż jedną częścią zamówienia (Pakietem), wystarczającym jest wykazanie nie więcej niż dwóch dostaw jw. o wartości nie mniejszej niż najwyższa wartość Pakietu, którego oferta dotyczy, z zastrzeżeniem wykazania w danych dostawach każdego z rodzajów sprzętu wyszczególnionego dla danych Pakietów, których oferta dotyczy.  
Uwaga! Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy wykazać dostawy jw. wykonane w tym okresie.
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Na potwierdzenie spełnienia wymaganego warunku dostaw jw., ujętych w ww. wykazie, załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
	poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w 
pkt 1.



..........................................dnia .................. 			..................................................................
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
		 do występowania  w imieniu Wykonawcy)



Uwaga! W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

