
Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

 

Zamawiający:  

Polska Agencja Kosmiczna  

ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C) 

80-172 Gdańsk 

 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP, O BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI / LUB PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie  

art. 126 ust. 1 ustawy Pzp składam oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego przez Polską Agencję Kosmiczną na: 

Platforma produktów i usług Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej – pilotaż. 

znak sprawy: BO/8/2022 

 
ja/my ⃰ niżej podpisany /i ⃰, że po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, oświadczam / my ⃰: 

 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 



wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu*,  

 o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej*. 

 

 

1)……………………………………………………………………………………………….......... 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

(*) niepotrzebne skreślić  

 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

        
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Uwaga! 
Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 

Proszę o podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ 

PLATFORMY ZAKUPOWEJ 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

Z O B O W I Ą Z A N I E 

zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia 

 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

(pełna nazwa (firma) dokładny adres innego podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy swoje 

zasoby)  

 

reprezentowanego przez 

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

  

zobowiązujemy się do oddania, w rozumieniu art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  do dyspozycji: 

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

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy, któremu Podmiot udostępnia swoje zasoby) 

zasobów w zakresie:   

zdolności technicznych lub zawodowych 

na potrzeby realizacji zamówienia p.n.: 

Platforma produktów i usług Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej – pilotaż 

(znak sprawy: BO/8/2022)” 

 

 

Lp. 

 

 

 

Zakres udostępnianych zasobów 

 

 

Sposób (np.: 
podwykonawstwo) 
i okres udostępnienia 
wykonawcy i 
wykorzystania przez niego 
zasobów 

 

 

 

Charakter stosunku, 
jaki będzie  
łączył Wykonawcę z 
innym podmiotem 

 

 

 

Zakres udziału 
podmiotu 
udostępniającego 
zasoby przy 



podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy 
wykonywaniu 
zamówienia 
(faktyczny okres, przez który 
inny podmiot 
udostępni wykonawcy swoje 
zasoby, np. 
na czas udziału w realizacji 
przedmiotu 
zamówienia) 
 

(np. umowa cywilno-
prawna) 

wykonywaniu 
zamówienia 

 Zdolności techniczne lub zawodowe: 

1) dotyczy doświadczenia w wykonaniu usług, o 
których mowa w warunku postawionym 
przez Zamawiającego (podanie przedmiotu 
zamówienia oraz nazwy podmiotu na rzecz 
którego wykonywane były usługi oraz nazwy 
i miejsca wykonania zamówienia) 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

     ………………………………………………….. 

 2) dotyczy osób posiadających kwalifikacje 
zawodowe lub doświadczenie (podanie imienia 
i nazwiska osoby udostępnianej) 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

   

* Niepotrzebne skreślić   

 

Proszę o podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 (KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ 

WOLI W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - UDOSTĘPNIAJĄCEGO)  

UWAGA!  

Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki 

albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

oferty. 

Zgodnie z zapisami SWZ i ustawy Pzp, zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 



Załącznik Nr 6 do SWZ 

 

 

Zamawiający:  

Polska Agencja Kosmiczna  

ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C) 

80-172 Gdańsk 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW 
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 117 ust 4 Ustawy 
 

my niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania).  
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy 
(siedziba albo miejsce zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera) 
 
składając wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  
 

Platforma produktów i usług Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej 

 – pilotaż.  

(znak sprawy: BO/8/2022)” 

informujemy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o których mowa w rozdziale IX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia) polegamy na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  
W związku z powyższym oświadczamy, że usługi, zgodnie z poniższym wykazem: 

 
Warunki udziału w postępowaniu 
określone w rozdziale IX SWZ  

 

 
Nazwa Wykonawcy, na 
którego zdolnościach (w 
zakresie wskazanym w kol. 
1) polegają wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o 
zamówienie  

 

 
 Rodzaj usług, które będą 
wykonane przez wykonawcę 
wskazanego w kolumnie 2  

 



1 2 3 

Posiada doświadczenie: 

Posiada doświadczenie w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał co najmniej 
jedną usługę/projekt polegający na 
opracowaniu i wdrożeniu systemu 
informatycznego zawierającego 
funkcjonalności portalu mapowego lub 
będącego systemem o charakterze 
portalu lub systemu GIS, 
umożliwiającego dostęp do danych 
przestrzennych i usług danych 
przestrzennych w tym pochodzących 
ze źródeł satelitarnych 

  

 

Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 
1) Kierownik Zespołu (1 osoba):  
i. wykształcenie wyższe w 
dziedzinie nauk inżynieryjno-
technicznych lub ścisłych i 
przyrodniczych lub informatycznych, 
ii. doświadczenie: w ciągu 
ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 
terminu składania ofert brał udział jako 
kierownik projektu w co najmniej 
dwóch usługach/projektach, których 
przedmiotem była budowa lub 
rozbudowa systemu informatycznego 
zawierającego funkcjonalności GIS. 
iii. posiada znajomość zasad 
zarządzania projektami zgodnie z 
metodyką powszechnie stosowaną i 
publicznie dostępną (opis metodyki jest 
opublikowany i szeroko dostępny). 

 
 

  

2) Analityk biznesowo-systemowy 
(min. 1 osoba): 
i. w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed 
upływem terminu składania ofert brał 
udział w realizacji co najmniej dwóch 
usług/projektów, w zakresie analizy 
systemów związanych z 
przetwarzaniem i wizualizacją danych 
przestrzennych, w szczególności 
WebGIS, w których zbierał i 
specyfikował wymagania oraz 
modelował artefakty analityczne z 
zastosowaniem notacji UML i/lub 
BPMN.  
 

  



3) Projektant stron (min. 1 osoba) 
 w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed 
upływem terminu składania ofert brał 
udział w realizacji co najmniej dwóch 
usług/projektów, w których uczestniczył 
w przygotowaniu serwisów 
internetowych, przy czym co najmniej 
jeden z nich spełniał standardy WCAG 
2.0/2.1. 
 

  

4) Specjalista ds. GIS (min. 1 osoba) 
i. wykształcenie wyższe, 
ii. w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed 
upływem terminu składania ofert brał 
udział w realizacji co najmniej dwóch 
usług/projektów dotyczących 
opracowania/aktualizacji bazy danych 
przestrzennych (Web GIS).  
 

  

5) Specjalista ds. analizy i 
przetwarzania danych satelitarnych 
(min. 1 osoba) 
i. wykształcenie wyższe, 
ii. w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed 
upływem terminu składania ofert brał 
udział w realizacji co najmniej dwóch 
usług/projektów dotyczących analizy 
lub przetwarzania danych satelitarnych,  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 7 do SWZ 

 

Zamawiający: Polska Agencja Kosmiczna  

Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH  

W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego przez Polską Agencję Kosmiczną na: 

PLATFORMA PRODUKTÓW I USŁUG NARODOWEGO SYSTEMU INFORMACJI 

SATELITARNEJ  – PILOTAŻ. 

znak sprawy: BO/8/2022, 

ja/my ⃰ niżej podpisany /i ⃰ oświadczam / my ⃰, że: 

informacje zawarte w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie odnoszącym się do podstaw 

wykluczenia wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  

b) art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

c) art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

d) art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy,  

 

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 



UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA 

ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT 

UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 

 

 

Proszę o podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ 

PLATFORMY ZAKUPOWEJ 

 

 


