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                       Załącznik Nr 6 do SIWZ „Wzór wykazu dostaw” 

Postępowanie Nr ZP /7/2016 

.................................................. 

pieczęć adresowa Wykonawcy  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

Zawarcie umowy ramowej na dostawy komputerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencjonowanego 

oprogramowania systemowego, biurowego, specjalistycznego i użytkowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów wg 

bieżących potrzeb Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przez okres trzech lat od daty zawarcia umowy ramowej – (Postępowanie 

Nr ZP/7/2016): 

Przedstawiam (my): 

WYKAZ 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw komputerów, sprzętu komputerowego, 

akcesoriów komputerowych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych objętych niniejszym postępowaniem, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, tj. wykonali co najmniej dwa zamówienia na dostawę:  

a) komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych i/lub serwerów, monitorów ekranowych, drukarek i/lub urządzeń wielofunkcyjnych o łącznej 

wartości dostaw na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł netto, 

b) licencji na oprogramowanie biurowe i/lub na systemy operacyjne o łącznej wartości dostaw na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto, 

c) materiałów eksploatacyjnych o łącznej wartości dostaw na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł netto, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dla potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: 

 

 
Lp. Opis przedmiotu 

wykonanych/wykonywanych 

zamówień głównych – dostawy: 

Wartość 

wykonanego 

zamówienia 

[PLN] netto 

Daty wykonania: 

od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr  

Podmiot na rzecz którego 

wykonano zamówienie 

(nazwa i adres) 

Dowody   

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        
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Lp. Opis przedmiotu 

wykonanych/wykonywanych 

zamówień głównych – dostawy: 

Wartość 

wykonanego 

zamówienia 

[PLN] netto 

Daty wykonania: 

od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr  

Podmiot na rzecz którego 

wykonano zamówienie 

(nazwa i adres) 

Dowody   

Uwagi 

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

…       

 
......................................................dnia......................2016  r.  

.......................................................................... 
             Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

                   osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 
                                                  do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 
UWAGA Nr 1: 

1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

2) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w 

ppkt.1) uwagi. 

2. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przekładania dowodów, o których mowa w pkt. 1 uwagi. 

3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że 

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 

lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

UWAGA Nr 2: 

Jeżeli załączony wykaz zostanie przedstawiony z uwzględnieniem kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć kwoty w określonej walucie zagranicznej na 

polskie złote wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli Wykonawca nie dokona wymaganej czynności, to 

Zamawiający dokona stosownego przeliczenia, wg zasad określonych powyżej 


