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Tytuł projektu: : e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: 
 Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych 
 dla pacjentów 

 
 

 Załącznik nr 10 do SWZ 

 

W Y K A Z 

WYKONANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTANICH 5 LAT  

 

Do Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu 

reprezentowany przez p. Ewę Giza – Dyrektora Szpitala 

ul. Kańsko 1 

78-520 Złocieniec 

 

Przedmiot zamówienia: 
„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-

Rejestracja, e-EDM i e-Analizy. 

W ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e usług publicznych dla pacjentów” 

znak: 1/UE/2022 

 

Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres wykonawcy/ów) 

 

Składając ofertę w  przetargu  nieograniczonym - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z 

późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp, informujemy o 

wykonanych dostawach w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaz wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca 
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.  
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Tytuł projektu: : e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: 
 Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych 
 dla pacjentów 

 
 

Lp. 
Nazwa podmiotu, na rzecz którego roboty 

zostały wykonane 
Wartość Przedmiot wykonywanej dostawy/usługi 

Data i miejsce 
wykonania 

    

 
 
 
 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

Uwaga: 
1. Zamawiający uzna  warunek za spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, a - w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej  
2 zamówienia, polegające na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego co najmniej uruchomienie w lecznictwie zamkniętym i 
otwartym systemów HIS oraz ERP w jednostce służby zdrowia na kwotę min. 400 000,00 zł brutto każda. 

 
2. W przypadku, gdy wartość dostawy jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, 

Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 
3. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty 

 

 


