
 

 

 
                                                                                                       Załącznik nr 3 do SIWZ 

 Nr postępowania: IZ.272.10.2019 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………….……… 

adres: ………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………… 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018.1986 ze zm.)  

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP, którego 

przedmiotem jest: Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i 

Gospodarki Nieruchomościami:  

 

W zakresie CZĘŚCI   …………………………………………. 

                                              Wpisać  numer  Części 

 
CZĘŚĆ 1:  Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru Miasta  
Pszczyna 
CZĘŚĆ 2:  Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i  
Kartograficznego 
CZĘŚĆ 3: Ujawnienie działek Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz regulacja zapisów 
dotyczących Własności Skarbu Państwa. 

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie w/w firmy: 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy 
PZP określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ. 

 

 

………………………                                                     …………………….…..…………………                             

Data, miejscowość                                                                                     (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 



 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

 

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,  

 

□   polegam na zasobach innego podmiotu/ów* 

□   nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów* 

 

w następującym zakresie: 

        

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

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

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

                   (wskazać podmiot i określić zakres udziału dla wskazanego podmiotu)    

 

………………………                                                     …………………….…………………………                             

Data, miejscowość                                                                                     (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE   PODANYCH   INFORMACJI 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne          
 i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….………..… dnia ………….……. r.  

            (miejscowość) 

 

…………….…..……………………………………… 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 



 

 

            

 Załącznik nr 4 do SIWZ 
  Nr postępowania: IZ.272.10.2019 
 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………… 

adres: ………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………… 

Oświadczenia wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.)  

DOTYCZĄCE    PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP, którego przedmiotem 

jest:  Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami:  

 

W zakresie CZĘŚCI   ………………………..…………. 

                                         Wpisać  numer  Części 

 
CZĘŚĆ 1:  Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru Miasta  
Pszczyna 
CZĘŚĆ 2:  Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i  
Kartograficznego 
CZĘŚĆ 3: Ujawnienie działek Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz regulacja zapisów 
dotyczących Własności Skarbu Państwa  
 

W  imieniu reprezentowanej przeze mnie w/w firmy: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

     

………………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

 



 

 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 
1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – 
samooczyszczenie) :  

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

 

………………………                                                     …………………….…..…………………                             

Data, miejscowość                                                                                     (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

        

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: 

………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu 

o przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

 

…………………….…..…………………                                            ………………………………….                       

                 Data, miejscowość                                                                    (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

  

        

 

OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE   PODANYCH   INFORMACJI 

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

……………………………………..                           ……………………………………… 

         Data, miejscowość                                                (podpis osoby uprawnionej do                                        

reprezentowania Wykonawcy) 

 



 

 

                                                               

Załącznik nr 5 do SIWZ 
           Nr postępowania: IZ.272.10.2019 

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………… 

adres: ……………………………………………………… 

e-mail: …………………………………..………………… 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY O   PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU  

PRZYNALEŻNOŚCI  DO TEJ SAMEJ  GRUPY   KAPITAŁOWEJ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia: 
Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki  Nieruchomościami:  

 

W zakresie CZĘŚCI   ………………………………. 

                                          Wpisać  numer  Części 

 
CZĘŚĆ 1:  Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru Miasta  
Pszczyna 
CZĘŚĆ 2:  Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i  
Kartograficznego 
CZĘŚĆ 3: Ujawnienie działek Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz regulacja zapisów 
dotyczących Własności Skarbu Państwa  

 

oświadczam/y, że: z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie 

należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 369)*: 

- wspólnie z …………………………………………………………………należę/należymy do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 369) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania 

między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *: 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić  

 

..........................................., dnia .....................   ...................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 



 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
Sprawa  nr: IZ.272.10.2019 

 
WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zamówienia: Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii                           

i Gospodarki Nieruchomościami: Modernizacja poziomej  osnowy szczegółowej dla miasta 

Pszczyna, Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego, Ujawnienie działek Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych oraz regulacja 

zapisów dotyczących własności Skarbu Państwa dla działek, które położone są w liniach 

rozgraniczających Zbiornika Goczałkowickiego, na terenie byłego powiatu cieszyńskiego i 

bielskiego oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  

wykonaliśmy następujące usługi: 

 
 

Lp. 

 

Nazwa Podmiotu, 
na rzecz którego 

usługa była 
realizowana. 

 

Przedmiot usługi (nazwa) 
(krótki opis wykonanej 

usługi). 
Należy także wskazać 

obiekt nie mniejszy niż 1 
gmina/miasto, którego 
dotyczyła realizowana 

usługa 
  

 

Data  
wykonania 

(okres 
realizacji) 

data 
rozpoczęcia 

/zakończenia 
prac 

 
Dowód potwierdzający, że  
usługa została wykonana  

należycie (podać nr 
załącznika do oferty) 

CZĘŚĆ 1:  Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla całego 
obszaru Miasta  Pszczyna.  

 

1. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

Lp. 

 

Nazwa Podmiotu, 
na rzecz którego 

usługa była 
realizowana. 

 

Przedmiot usługi (nazwa) 
(krótki opis wykonanej 

usługi). 
Należy wskazać 

 ilość stron ,które dotyczyły 
realizowanej usługi 

  

 

Data  
wykonania 

(okres 
realizacji) 

data 
rozpoczęcia 

/zakończenia 
prac 

 
Dowód potwierdzający, że  
usługa została wykonana  

należycie (podać nr 
załącznika do oferty) 

CZĘŚĆ 2:  Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i  Kartograficznego. 

1. 

    

 

    

 

Lp. 

 

Nazwa Podmiotu, 
na rzecz którego 

usługa była 
realizowana. 

 

Przedmiot usługi (nazwa) 
(krótki opis wykonanej 

usługi). 
Należy wskazać 
 Ilość działek 

ewidencyjnych , które 
dotyczyły realizowanej 

usługi 
  

 

Data  
wykonania 

(okres 
realizacji) 

data 
rozpoczęcia 

/zakończenia 
prac 

 
Dowód potwierdzający, że  
usługa została wykonana  

należycie (podać nr 
załącznika do oferty) 

CZĘŚĆ 3: Ujawnienie działek Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz regulacja 
zapisów dotyczących Własności Skarbu Państwa 

1.     

2.     

                                              

 



 

 

Warunek minimalny Zamawiającego: 
CZĘŚĆ 1:  Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru 
Miasta  Pszczyna 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób 
należyty co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było wykonanie modernizacji osnowy 
szczegółowej na obiekcie nie mniejszym niż 1 gmina/miasto. 
 
CZĘŚĆ 2:  Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i  Kartograficznego 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób 
należyty co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było wykonanie skanowania i archiwizacji 
dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego   i Kartograficznego w ilości nie mniejszej niż 
10 000 stron.  
 
CZĘŚĆ 3: Ujawnienie działek Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz regulacja 
zapisów dotyczących Własności Skarbu Państwa. 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób 
należyty co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było  sporządzenie dokumentacji prawnej 
wraz z wnioskami do ksiąg wieczystych o ujawnienie działek Skarbu Państwa w księgach 
wieczystych lub o założenie nowych ksiąg wieczystych dla celu ujawnienia własności Skarbu 
Państwa dla co najmniej 50 działek ewidencyjnych.  

 
UWAGA: 

  Wykonawca powinien wskazać  przedmiot,  datę  wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługa została wykonana (odpowiednio dla części, o którą ubiega się Wykonawca).  

   Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy usługa została 
wykonana należycie. 
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać  

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

 

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

               (data)             

      

…………………………….…….…….. 

podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej  

                                                                  do reprezentowania  Wykonawcy.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    

Załącznik nr 7 do SIWZ 
Sprawa  nr: IZ.272.10.2019 

 

W Y K A Z    OSÓB 

SKIEROWANYCH  DO  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zamówienia: Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii                           
i Gospodarki Nieruchomościami: Modernizacja poziomej  osnowy szczegółowej dla miasta 
Pszczyna, Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego, Ujawnienie działek Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych oraz regulacja 
zapisów dotyczących własności Skarbu Państwa dla działek, które położone są w liniach 
rozgraniczających Zbiornika Goczałkowickiego, na terenie byłego powiatu cieszyńskiego i 
bielskiego oświadczamy, że w realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć 
następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usługi, kontrolę jakości: 

 

Lp. 

Osoba 

Imię                        

i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe 
(numer, rodzaj i zakres 

posiadanych uprawnień 

geodezyjnych) 

Doświadczenie 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności                      

w 

przedmiotowym 

zamówieniu 

Informacja                        

o podstawie 

Wykonawcy do 

dysponowania 

osobą1 

CZĘŚĆ 1:  Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru 
Miasta  Pszczyna.  

 

 

1. 

 

 

 
 

   

 

CZĘŚĆ 3: Ujawnienie działek Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz regulacja zapisów 
dotyczących Własności Skarbu Państwa. 

 

 

 

1. 

 

 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 
Warunek minimalny Zamawiającego (dotyczy Części 1, Części 3): 

1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,  Zamawiający uzna powyższy warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) w 
zakresie części : 
CZĘŚĆ 1:  Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru Miasta  
Pszczyna. 
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) jedną osobą z 
uprawnieniami zawodowymi w zakresie (3) geodezyjne pomiary podstawowe. 
 
CZĘŚĆ 3: Ujawnienie działek Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz regulacja zapisów 
dotyczących Własności Skarbu Państwa. 
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) jedną osobą z 
uprawnieniami zawodowymi w zakresie (2) rozgraniczenia i podziały nieruchomości 
(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych zgodnie przepisami 
ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 
2017.11.14). 
 
Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na Część 1 i Część 3 Wykonawca musi 
dysponować minimum dwoma osobami. 
 

2. Oświadczam, że osoby wskazane w tabeli skierowane do realizacji niniejszego zamówienia  

posiadają wymagane uprawnienia. 

 

                                

 

…….……..……….……….……………………….. 

      podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy.  

 
 
 

ZAKAZUJE SIĘ DOKONYWANIA  ZMIAN  W  TREŚCI         
UDOSTĘPNIANYCH  ZAŁĄCZNIKÓW. 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomiar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_nieruchomo%C5%9Bci

