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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

Wykaz wykonanych zamówień 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu na Wykonanie systemu informatycznego PSEAP – 
Podkarpacki System e- Administracji Publicznej oświadczamy, że posiadamy wiedzę i 
doświadczenie, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu: 
 
 

Lp 
Odbiorca zamówienia 

(nazwa, adres)  
Wykonawca 
zamówienia 

Opis zamówienia 
 

Wartość 
brutto 

(zł) 

Okres realizacji 

Rozpoczęcie 
[DD-MM-RRRR] 

Zakończenie 
[DD-MM-RRRR] 

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

I co najmniej dwie dostawy o łącznej wartości brutto minimum 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych), 
polegającej na dostawie, instalacji i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych 

1  
 

     

2       

II  co najmniej dwie dostawy o łącznej wartości brutto minimum 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych), 
polegającej na dostawie, instalacji i konfiguracji serwerów i macierzy dyskowych, w tym co najmniej 
jedna z wykonaniem systemu kopii zapasowych 

1       

2       

III co najmniej dwie dostawy o wartości brutto minimum 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) każda 
polegających na dostawie, instalacji i konfiguracji urządzeń oraz licencji oprogramowania do 
zabezpieczenia brzegowego sieci i VPN 

1       

2       

IV co najmniej cztery dostawy obejmujące wdrożenie systemu obiegu dokumentów  
na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) przy czym: 
i. jedno wdrożenie obejmowało co najmniej 20 podmiotów wraz ze świadczeniem asysty technicznej 
(pod pojęciem asysty technicznej Zamawiający rozumie wsparcie świadczone co najmniej 
administratorom systemu, w sposób zdalny lub na miejscu w lokalizacjach klienta), 
ii. jedno wdrożenie obejmowało integrację SOD z ePUAP lub inną platformą usług publicznych 
oferującą usługi publiczne na poziomie 4 (pod pojęciem  poziom 4 Zamawiający rozumie: w pełni 
elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając 
podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie 
realizacji usługi.) w co najmniej 20 podmiotach, 
iii. jedno wdrożenie obejmowało co najmniej 500 użytkowników wewnętrznych, 

1       

2       

3       

4       

V co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie portalu e-usług zintegrowanego z systemem 
obiegu dokumentów oraz ePUAP lub inną platformą świadczącą usługi publiczne na poziomie 4 (pod 
pojęciem  poziom 4 Zamawiający rozumie: w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający 
usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna 
forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi) dla co najmniej pięciu jednostek  podmiotów, a 
wartość brutto każdego z zamówień wynosiła co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 
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złotych). 
1       

2       

VI co najmniej dwa zamówienia o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 
złotych) każde, którego przedmiotem było prowadzenie helpdesku telefonicznego i internetowego dla 
celów wspomagania użytkowania i serwisowania systemów obiegu dokumentów lub rozwiązań 
portalowych, przy czym: 
i. jeden z nich obsługiwał co najmniej 20 jednostek, 
ii. jeden z nich obsługiwał co najmniej 500 użytkowników końcowych 

1       

2       

 
 
Uwaga!  
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane 
należycie. Do poszczególnych punktów w wykazie Wykonawca winien przyporządkować odpowiedni dokument.  
 

    

 
.............................................................. dnia ...................................... 
 
 
 
 

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 


