Załącznik nr 5.1. do siwz
.....................................
pieczęć wykonawcy

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG
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1
2

Wykaz powinien zawierać:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zawierającego główne dostawy dla części 1: dostawy i wdrożenia oprogramowania dziennika
elektrycznego wraz z platformą do co najmniej jednej szkoły z minimum 100 kontami
użytkowników
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się realizacją co najmniej:
Część 1: jednej dostawy i wdrożenia oprogramowania dziennika elektrycznego
wraz z platformą do co najmniej jednej szkoły z minimum 100 kontami
użytkowników, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z
Załącznikiem Nr 5.1. oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Uwaga:
Dowodami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2) SIWZ, zgodnie z przepisami
nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane, są:
a poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
b oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w pkt a);
c dokumenty np. w formie referencji na zasadach i zgodnie z przepisami poprzednio
obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa
w rozdziale VII ust. 1 pkt 2) SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których wyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2)
SIWZ, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika,
że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane,
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
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(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

