
Załącznik Nr 5

  - WZÓR -

Dotyczy  przetargu  nieograniczonego  dla  zamówienia  pn.:  „Sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny  dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1”  w  obszarze  położonym 
w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii  kolejowej w granicach  
obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk (Zadanie Nr 1) oraz  sporządzenie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części  terenu górniczego  
„Dębieńsko 1” (Zadanie Nr 2)” .

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

                                                                                                      ..........................................
  (miejscowość i data) 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................

........................................................................................................................................
NIP ..................................................................
tel.....................................................................
fax....................................................................

Wykaz  wykonanych  lub wykonywanych głównych usług

(*)  Warunek  posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  zostanie  spełniony,  jeżeli  
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a)  co  najmniej  dwóch  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego 
o powierzchni  opracowania minimum 150 ha każdy lub co najmniej  dwóch zmian 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o powierzchni opracowania 
minimum 150 ha każdy,

     albo 

b)  co  najmniej  jednego  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
o powierzchni opracowania minimum 150 ha oraz jednej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego o powierzchni opracowania minimum 150 ha

wykonanych  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  które  zostały  uchwalone  i  opublikowane 
w Wojewódzkim  Dzienniku Urzędowym.

Zamawiający wymaga także,  aby co  najmniej  jeden  miejscowy plan  zagospodarowania 
przestrzennego  lub  co  najmniej  jedna  zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego,  o  których  mowa  powyżej,  obejmowały  teren  górniczy  do  eksploatacji 
węgla kamiennego.
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Lp. Zamawiający 
(odbiorca):

Przedmiot usługi: Wartość usługi 
określonej w kolumnie 3 

(cena brutto w zł): 

Data wykonania
(od-do):

   1  2                   3 4 5

1.(**)

Sporządzenie:

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

................................................
(miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
lub zmiany sporządzenie 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego) 

 o powierzchni opracowania:

 .................................ha
    (minimum 150 ha) 

obejmującego(***)/ 
nie obejmującego(***) teren 

górniczy do eksploatacji węgla 
kamiennego.

2.(**)

Sporządzenie:

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

................................................
(miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
lub zmiany sporządzenie 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego) 

 o powierzchni opracowania:

 .................................ha
    (minimum 150 ha)  

obejmującego(***)/ 
nie obejmującego(***) teren 

górniczy do eksploatacji węgla 
kamiennego.

Załącznikiem/ami do niniejszego wykazu jest/są .................. (podać ilość) dowód/dowody, czy ww. usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

.....................................................................
             (podpis upoważnionego

              przedstawiciela Wykonawcy)
(*)   Zapis zamieszczony w celach informacyjnych. 
(**)  W przypadku wykazania większej ilości usług, wiersz należy wykorzystać tyle razy ile jest to konieczne.
(***)  Niepotrzebne skreślić. 
(****) Uwaga:  Wykaz i dowody należy ograniczyć wyłącznie do usług potwierdzających spełnienie warunku posiadania 
wiedzy i doświadczenia, o którym mowa pkt. 5.1. ppkt 2 SIWZ. 
(*****)  Uwaga:  W  przypadku  gdy  Wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innego  podmiotu  na  zasadach 
określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp  do  oferty  należy  dołączyć  pisemne  zobowiązanie  tego  podmiotu 
do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które ten podmiot zobowiązuje się wykonać.
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