
 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Ostrołęcki, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 

ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka     

 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy  
z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze 
zm.) – dalej ustawy Pzp, o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich 
stanowi art. 3 ustawy Pzp na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
”Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Programu 
Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów na 
lata 2018-2025 – Poprawa stanu mostów i dróg powiatowych” polegające na: 

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą 
dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości 
Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 
2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat 
Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej 

firmy Open Nexus dostępnej pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841  

 

Nr postępowania:   DT.252.I.39.2022    

 

 

 

Ostrołęka, grudzień 2022
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:  Powiat Ostrołęcki  
Adres:    Plac Gen. J. Bema 5 

07-410 Ostrołęka  
NIP:    758-23-59-776  
 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
Adres:    ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
tel.:    (29) 769-26-21; (29) 769-49-20 
faks:    (29) 769-49-28 
e-mail:   zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej: www.zdp.ostroleka.pl  

Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 
dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841  

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 
2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, adres: 
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl; 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO, w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w 
związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 
18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Pzp); 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
administratora. 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo 

w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych 

mailto:zdpo-ka@wp.pl
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ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:  
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma 

prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 
ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo 
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych 
określa ustawa Pzp.  

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 
dane osobowe. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
"SWZ". 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa  
Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 
139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa 
podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych 
Wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.  

5. Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa ust. 4 do momentu wyboru 
najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
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10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

11. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą 
drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat 
Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina 
Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.     

2. Zamówienie obejmuje: 
1) BRANŻA DROGOWA - TRASA DROGOWA 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- podbudowy 
- nawierzchnie 
- roboty wykończeniowe 
- elementy ulic 

 
2) OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
- oznakowanie pionowe - istniejące – średnie do przeniesienia 
- oznakowanie pionowe - istniejące – średnie – do likwidacji 
- konstrukcje wsporcze- projektowane 
- konstrukcje wsporcze - do likwidacji 
- konstrukcje wsporcze - do przeniesienia  
- konstrukcje wsporcze – istniejące – czyszczenie 
- oznakowanie poziome - projektowane 
- oznakowanie poziome – istniejące – odmalowanie 
- oznakowanie poziome – istniejące – do likwidacji   
- urządzenia bezpieczeństwa - projektowane 
- urządzenia bezpieczeństwa – istniejące – czyszczenie 
- urządzenia bezpieczeństwa – do likwidacji 

 
3) ŚCIANY OPOROWE 
- roboty przygotowawcze 
- zbrojenie 
- beton 
- izolacje i nawierzchnie 
- odwodnienie obiektu 
- dylatacje 
- elementy zabezpieczające 
- roboty dodatkowe 

 
4) WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NASYPY 
- roboty przygotowawcze 
- fundamentowanie  
- zbrojenie 
- beton 
- roboty ziemne 
- roboty dodatkowe 
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5) MOST DROGOWY MD-1 
- roboty przygotowawcze 
- fundamentowanie 
- zbrojenie 
- beton 
- izolacje i nawierzchnie na obiekcie 
- odwodnienie obiektu 
- łożyska 
- dylatacje 
- elementy zabezpieczające 
- inne roboty mostowe 
- roboty dodatkowe 

 
6)  MOST DROGOWY MD – 3 (rz. Narew) 
- roboty przygotowawcze 
- fundamentowanie 
- zbrojenie 
- beton 
- konstrukcje stalowe 
- izolacje i nawierzchnie na obiekcie 
- odwodnienie obiektu 
- łożyska 
- dylatacje 
- elementy zabezpieczające 
- inne roboty mostowe 
- roboty dodatkowe 

 
7) PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2 
- roboty przygotowawcze 
- fundamentowanie 
- zbrojenie 
- beton 
- izolacje i nawierzchnie na obiekcie 
- odwodnienie obiektu 
- dylatacje 
- elementy zabezpieczające 
- inne roboty mostowe 
- roboty dodatkowe 

 
8) PRZEPUSTY PZ 
- roboty przygotowawcze 
- fundamentowanie 
- zbrojenie 
- beton 
- izolacje i nawierzchnie na obiekcie 
- odwodnienie obiektu 
- dylatacje 
- elementy zabezpieczające 
- inne roboty mostowe 
- roboty dodatkowe 

9) BRANŻA SANITARNA – ODWODNIENIE 
- roboty przygotowawcze 
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- roboty ziemne 
- roboty montażowe 
- roboty demontażowe 
- roboty pozostałe 

 
10) BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 
- kanał technologiczny 
- przebudowa kanalizacji teletechnicznej 
- regulacja studni 
- przebudowa kabli światłowodowych  
- przebudowa kabli miedzianych 
- demontaż 

 
11) BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
- roboty przygotowawcze 
- roboty montażowe – liniowe 
- roboty montażowe – studnia połączeniowa 
- roboty montażowe – studnia z czyszczakiem DN125 
- roboty montażowe – studnia z czyszczakiem DN 80 
- roboty montażowe – studnia pomiarowa 
- roboty demontażowe 
- roboty pozostałe 

 
12) BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
- roboty przygotowawcze 
- roboty montażowe 
- roboty demontażowe 
- roboty pozostałe 

 
13) BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- roboty montażowe 
- roboty demontażowe 
- roboty pozostałe 

14) BRANŻA ELEKTRYCZNA 
- budowa oświetlenia rond 
- oświetlenie mostów 
- oświetlenie Energa 
- rozbiórka Energa 
- rozbiórka DK 61 

15) BRANŻA ELEKTRYCZNA – PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH  
- obwody linii komunalnej NN 
- budowa linii SN 
- demontaże linia NN, SN 

16) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH WN 
- roboty przygotowawcze 
- przebudowa, budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN 
- roboty ziemne 
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17) ZIELEŃ 
- roboty przygotowawcze 
- zieleń drogowa. 
 
Uwaga! 
Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Elementy betonowe 
nadające się ponownego użycia należy przetransportować na bazę ODM w Kadzidle,             
ul. Lokalna 14, 07-420 Kadzidło. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, 
transportem i rozładunkiem tych materiałów obciążają Wykonawcę. 

3. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, opis przedmiotu 
zamówienia stanowiące załączniki do niniejszej SWZ. Wykonawca winien obliczyć wartość 
robót na podstawie ww. dokumentów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków 
ruchu drogowego  i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie 
projektu organizacji ruchu „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu. 

4. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.7.2014, s.1 ze zm.) zakazuje się wykonywania 
zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na 
których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy 
przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

 
5. OZNACZENIE WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ KOD CPV:  

45000000-7 – Roboty budowlane 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 
31321000-2 – Linie energetyczne 
31321100-3 – Napowietrzne linie energetyczne 
32412100-5 – Sieć telekomunikacyjna 
34922100-7 - Oznakowanie drogowe 
34996000-5 - Drogowe urządzenia kontrolne 
44212100-0 – Mosty 
44132000-4 – Elementy przepustów 
45111230-9 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45221110-6 – Roboty budowlane w zakresie mostów 
45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
45223200-8 – Roboty konstrukcyjne 
45231221-0 – Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających  
45231220-3 – Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków  
45232410-5 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232452-5 – Roboty odwadniające 
45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
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6. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 
1) Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w ramach programu: „Mosty dla Regionów”. 
2) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostaną mu przyznane. 

7. OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI ZA WADY: 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na okres                        
min. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi 
za wady jest równy okresowi gwarancji.  

Okres gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

8. RÓWNOWAŻNOŚĆ: 
1) Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SWZ 

jakości i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołoży należytej staranności, 
aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub 
produktów. Jeżeli pomimo tego okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ lub 
załącznikach do niej występuje takie wskazanie, nie należy ich traktować jako wymagań 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w 
kategorii wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). 
Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe, 
funkcjonalne i użytkowe oraz wymagany standard. Z tych względów oferta, która nie 
będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z warunkami 
zamówienia i nie zostanie z tych powodów odrzucona.  

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w postępowaniu. Tam, 
gdzie w SWZ wraz z załącznikami, użyto określeń wskazujących na znaki towarowe, 
patenty lub na pochodzenie, źródła, lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, albo określeń 
odnoszących się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
opisywanym, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ.  

3) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany 
zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, funkcjonalnych i 
użytkowych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z 
ofertą jego szczegółowy opis/specyfikację, z których w sposób niebudzący wątpliwości 
Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry 
jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego.   

 
9. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków 
dowodowych. 
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10. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI: 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy 
Pzp. 

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części 
Zamówienie nie zostało podzielone na części:  
− z powodu zachowania jedności i spójności rozwiązań projektowych zawartych w 

dokumentacji technicznej, wymuszających na Wykonawcy określoną technologicznie 
kolejność realizacji robót oraz wzajemną koordynację międzybranżową. Podział 
przedmiotu zamówienia na etapy groziłby znaczącym zwiększeniem kosztów (czas i 
koszty technologii połączenia robót wykonywanych przez odrębnych Wykonawców 
oraz trudnościami technologicznymi wynikającymi z wykonania przedmiotu 
zamówienia przez większą liczbę Wykonawców, co powodowałoby problemy w 
nadzorze inwestorskim. 

− konieczność zapewnienia dostępu do rynku zamówień publicznych małym i średnim 
przedsiębiorcom nie może być powodem dokonania podziału kosztem efektywności, 
czyli efektów jakie można zapewnić przez udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy 
wybranemu w trybie Pzp, a zatem gdy taki podział nie jest uzasadniony rzeczywistymi 
potrzebami Zamawiającego. 

− przedmiot zamówienia zakłada wykonanie robót budowanych funkcjonalnie ze sobą 
związanych (budowa mostu wraz z dojazdami) i przenikających się w ramach jednej 
inwestycji liniowej. Rozdzielenie robót groziłoby nienadającymi się wyeliminować 
problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne 
elementy robót wykonywanych przez różnych Wykonawców. 

− nierozdzielenie zamówienia przyczyni się do lepszej organizacji pracy, sprawniejszej 
koordynacji (znajdującej się w kompetencji jednego Wykonawcy) oraz dodatkowo 
pozwoli otrzymać jedną gwarancję na cały przedmiot zamówienia. Okres gwarancji 
stanowi kryterium oceny ofert i mogłaby być udzielona na różny okres. 

− podział znacznie utrudnia określenie zakresu odpowiedzialności za zdarzenia losowe 
zaistniałe na terenie budowy, uniemożliwiłby bezkolizyjny transport i składowanie 
materiałów budowlanych. 

− przy tego typu robotach nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad 
odpowiedzialności za jeden teren budowy (przekazany byłby równolegle wielu 
Wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu 
kierowników budowy / kierowników robót czy ekip budowlanych. 

− podział groziłby trudnościami technologicznymi (poszczególni Wykonawcy mogliby 
wykonywać prace w różnych technologiach dopuszczonych dokumentacją techniczną), 
co powodowałoby problemy w połączeniu obszarów objętych inwestycją. 

− przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców, opóźnienie 
jednego z nich wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów 
inwestycji – zależnych od terminowego wykonania prac przez innego Wykonawcę.  

− brak podziału zamówienia na części wynika z przyczyn ekonomicznych (możliwość 
uzyskania korzystnej cenowo oferty, a zatem efektywniejsze gospodarowanie środkami 
pieniężnymi), organizacyjnych (efektywniejsze zarządzanie całością prowadzonej 
inwestycji). 

− przy podziale zamówienia na części tracimy efekt skali. Wykonawca składając ofertę 
cenową musi ją skalkulować jakby miał wygrać całość. Jeżeli zamówienie zostanie 
podzielone istnieje duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością że przepłacimy, 
gdyż Wykonawca wygrywając w kilku częściach w każdej z nich ujmie oddzielnie 
koszty dodatkowe. W praktyce nie dopuszczając do podziału otrzymamy jedną tańszą 
ofertę niż suma otrzymanych kilku ofert częściowych.  

− Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie robot budowlanych (np. ubezpieczenie, 
obsługa geodezyjna), co wpłynęłoby na koszty zadania. W każdej z ofert częściowych 
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Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu w 
sytuacji, w której składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. W 
dokumentacji technicznej wskazane są rozwiązania użycia wielorodzajowego sprzętu 
budowanego. 

− w przypadku podziału na części Wykonawcy powielaliby koszty m. in. koszty dostaw 
materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty kadry zarządzającej procesem 
budowlanym, koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej, co wpłynęłoby 
niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty inwestycji.  

 
Reasumując, podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami 
technicznymi. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 
zamówienia, wpływać na jego terminowość oraz spowodować nieuzasadniony wzrost 
kosztów. Przedmiot zamówienia stanowi zespół robót wzajemnie na siebie wpływających i 
wskazane jest, aby wykonywał je jeden Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane 
czynności oraz zachowanie rygorów technologicznych a także udzieloną gwarancję. Brak 
podziału zamówienia na części pozwoli otrzymać jedną gwarancję na cały przedmiot 
zamówienia. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, w przypadku dopuszczenia 
składania ofert częściowych - gwarancja mogłaby być udzielona na różne okresy. Brak 
podziału zamówienia na części nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości 
ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, 
Instytucja Zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień 
na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na 
każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani 
sądowemu. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 
1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, tzn. czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót budowlanych, a także czynności związane z 
rozliczeniem kontraktu, w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia  (jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 

Zamawiający wskazuje, iż obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę 
dotyczy wykonywania prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych mostowych 
oraz drogowych objętych zakresem zamówienia tj. w szczególności:  
− wykonanie robót asfaltowych; 
− wykonanie robót ziemnych; 
− wykonanie robót zbrojarskich; 
− wykonanie robót betoniarskich; 
− wykonanie robót instalacyjno-sanitarnych; 
− wykonanie robót brukarskich; 
− wykonanie robót elektrycznych i elektroenergetycznych; 
− wykonanie robót telekomunikacyjnych; 
− wykonanie robót palowych, a także  
− czynności związane z rozliczeniem kontraktu. 

Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą. Wymóg nie dotyczy m. in. następujących osób: kierujących 
budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 
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W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający 
dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych 
kraju macierzystego.  

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku 
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.  

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 
w wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w/w ppkt.1) czynności, w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia. 

3) Oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno zawierać w szczególności: 
− dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
− datę złożenia oświadczenia,  
− wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu,  

− podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy. 

4) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projektowanych postanowieniach 
umowy stanowiących odpowiednio Załącznik nr 11 do SWZ. 

12. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 11 STYCZNIA 2018 R. 
O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH  

Zadanie należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 68 
ust. 3  ustawy  z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.) tj. zadanie objęte zamówieniem winno być realizowane  
przez Wykonawców, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych  gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy 
wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. 

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 
UST. 1 PKT 7 i 8 ustawy Pzp  

1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp, o łącznej szacunkowej wartości 60 000 000,00 zł netto. 

2) Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych 
w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp. 

3) Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita 
wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w 
dyspozycji Zamawiającego. 
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VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Wymagania i informacje dotyczące umowy/umów o podwykonawstwo, zostały wskazane w 
Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 28 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Zamawiający wskazuje, że planowany termin zakończenia robót budowlanych (zakończenie 

rzeczowe): wyznacza do 28 miesięcy od podpisania umowy, nie później niż do dnia 
30.09.2025 r. 

3. Rozliczenie finansowe: do 2 miesięcy od zakończenia rzeczowego; nie później niż do dnia 
30.11.2025 r. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. 

Wykonawca musi wykazać, że: 

a. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 10 000 000,00 złotych; 

b. posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 
10 000 000,00 złotych. 

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie 
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut 
Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia wystawienia dokumentu. 
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni 
kurs z ostatniego dnia przed dniem wystawienia dokumentu. 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. 
a. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie wykonał: 
− min. 1 zadnie obejmujące budowę lub rozbudowę lub przebudowę 

drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o 
minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości 
teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w stanie 
przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. 
Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddzaływanie 
na konstrukcje; Część 2: obciążenia ruchome mostów.   

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej: budowę lub rozbudowę lub przebudowę drogowego obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o charakterze robót 
budowlanych i parametrach równoważnych z ww.   

− min. 2 zadania polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie 
drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i  
o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto (każde zadanie) ;  

− min. 2 zadania polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii 
energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym o 
wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (każde zadanie); 

UWAGA:  
Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w ramach jednego 
zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji.  
Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji 
kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj“.  

 
b. warunek dotyczący doświadczenia osób 

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do 
funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osobę którą musi mieć 
dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:  

I. Dyrektor Kontraktu – 1 os. 

 

Uprawnienia: nie są wymagane. 

Doświadczenie: 

min. 5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora lub Dyrektora Kontraktu, 
Kierownika Budowy 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 

II. Kierownik budowy – Kierownik Robót Mostowych (min. 1 osoba) 

 Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w 
specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń; 
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Doświadczenie: 

min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót Mostowych. Okres ten musi  zawierać 
się w okresie posiadania uprawnień; 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 zadania 
obejmującego budowę lub  rozbudowę lub przebudowę drogowego 
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o 
minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości 
teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w 
stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 
Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-
2007 Eurokod 1: Oddzaływanie na konstrukcje; Część 2: obciążenia 
ruchome mostów wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych 
świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.   

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej: budowę lub rozbudowę lub przebudowę 
drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. 
mostu, o charakterze robót budowlanych i parametrach 
równoważnych z ww.   

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 

 

III. Kierownik Robót Drogowych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;  

Doświadczenie: 

min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót Drogowych. Okres ten musi  zawierać 
się w okresie posiadania uprawnień; 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót Drogowych podczas realizacji min. 2 zadań 
dotyczących budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi 
publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i  
o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto (każde 
zadanie) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych 
świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.   

IV. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;  

Doświadczenie: 

min. 36 miesięcy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Okres ten musi  zawierać się w okresie 
posiadania uprawnień; 
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doświadczenie podczas realizacji min. 2 zadań polegających na 
budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej 
napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym; 

V. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 

posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń;  

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VI. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń;  

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VII. Geodeta (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 

geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych 
i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) albo odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane. 

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VIII. Specjalista ds. rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu) 

  Uprawnienia: nie jest wymagane 

 Doświadczenie: 

Doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów na min. 2 zadaniach 
polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi 
publicznej i/lub obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 
10 000 000,00 zł brutto (każde zadanie) 

 

− Osoby, o których mowa w pkt I – VII powinny posiadać uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831). 

− Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały 
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 
12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
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określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach  
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.). 
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom 
wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 
zasadach opisanych w/w ustawie. 

− Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych funkcji: 
Dyrektor Kontraktu 
Kierownik Budowy - Kierownik Robót Mostowych; 
Kierownik Robót Drogowych; 

− Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą funkcji Kierownika Robót Drogowych i 
Kierownika Robót Mostowych; 

− W załączniku (wykaz osób) Wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-
mm-rrrr) pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.   
Okresy pełnienia w/w funkcji na różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach 
prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu. 

− Poprzez sformułowania: „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „droga publiczna” 
„obiekt mostowy” - Zamawiający rozumie definicje zgodne z określonymi w ustawie 
„Prawo budowlane” i „Ustawie o drogach publicznych”. 

− Poprzez sformułowanie : „droga klasy G” Zamawiający rozumie definicję zgodną z 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych”. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej oraz warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - 
dopuszcza łączne spełnianie poszczególnych warunków przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
1) 1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 
2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1) 2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1)1;  

1) 3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności;  

1) 4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia 
publiczne;  

1) 5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie;  

1) 6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2) Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy przewidziane w 
art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) ,7) ustawy Pzp tj.: 

2) 1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem 
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) 2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

2) 3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

2) 4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

2. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego 
art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej 
rozporządzenie nr 2022/1269: 
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub 
koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem 
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 
7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i 
lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z 
udziałem: 
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, 

podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 
ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na 
nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy 
Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713) wyklucza się: 
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ww. ustawy; 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 

https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(7)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(7)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(h)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(g)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(29)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(f)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(j)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/69074894?unitId=tyt(VII)&cm=DOCUMENT
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2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ww. ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3. 

Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w ust.  3. 
powyżej Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D JEDZ „Podstawy 
wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”. 

Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa 
powyżej, zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b. zreorganizował personel, 
c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 
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1) braku podstaw wykluczenia; 
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) nie jest podmiotowym 
środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

3. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  postępowaniu w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument zgodnie z  Załącznikiem nr 2 
do SWZ. 

2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.  Może korzystać  z 
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z 
formatów: pdf, .doc, .docx. Przy wypełnianiu formularza JEDZ zaleca się uwzględnienie 
informacji zamieszczonych w instrukcji jego wypełniania, zamieszczonej przez Urząd 
Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.  

3) Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

4) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby 
Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w  zakresie opisanym w niniejszej SWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części JEDZ: 
− Części II sekcja A (z wyłączeniem Wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca 

jest zakładem pracy chronionej); 
− Części II  Sekcja B; 
− Części II  Sekcja C; 
− Części II  Sekcja D; 
− Części III Sekcja A; 
− Części III Sekcja B; 
− Części III Sekcja C; 
− Części III Sekcja D; 
− Części IV Sekcja α (ALFA). W sekcji IV formularza JEDZ/ESPD Wykonawca jedynie 

oświadcza czy „Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji" poprzez 
zaznaczenie jednej z dwóch opcji „tak" lub „nie". Wykonawca nie musi wypełniać 
pozostałych sekcji części IV formularza, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś 
właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez 
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona w oparciu 
o stosowne dokumenty Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
składane na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także 
oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby. 

 
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WOJNĄ W 

UKRAINIE  
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – 
tj. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie: 
a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie. 

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego; 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. 

2) Oświadczenie składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby.  

3) Oświadczenie to przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

 
5. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:  

I. W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA : 

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej "ustawą", 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, 
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej; (Załącznik nr 10 do SWZ); 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 
ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(2)&cm=DOCUMENT
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4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez 
upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz 
ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez 
upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz 
ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
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, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy. (Załącznik nr 9 do SWZ); 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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II. W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (Załącznik nr 7 do SWZ); 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden 
dokument – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – (Załącznik nr 8 do SWZ); 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden 
dokument – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
dopuszcza się łączne spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez 
Wykonawców.  

4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek będzie spełniony, jeżeli jeden z tych Wykonawców wykaże posiadanie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez Zamawiającego 
sumę gwarancyjną ubezpieczenia. 

 
6. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ MAJĄCEGO 

SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
zwanego dalej Rozporządzeniem, tj. zamiast: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 

1) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 1) 
SWZ. 

Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 
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2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o których mowa w 
Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 3) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru 
zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, określającego jego beneficjentów rzeczywistych; 

3) zaświadczenia, o którym mowa w Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 4) SWZ, zaświadczenia 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdz. X ust. 5. 
pkt I ppkt 5) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 
Rozdz. X ust. 5. pkt I ppkt 6) SWZ  - składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2) i 3), powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzonym datą, 
zgodnie z ust. 6 niniejszego rozdziału.  

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do 
tych środków,  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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10. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą: 
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  
Wzór oświadczenia stanowi - Załącznik nr 6 do SWZ. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

b) oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz  

c) oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – 
tj. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie: 

− art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie; 

− art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego; 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 
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Oznacza to obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w charakterze 
podwykonawcy lub poprzez oddelegowanie przez podmiot trzeci swoich pracowników z 
niezbędnym know – how do bezpośredniej realizacji zamówienia. Udział w realizacji 
zamówienia poprzez doradztwo i konsultacje oraz wspólny nadzór nie jest wystarczający – 
inny podmiot ma bowiem po prostu zrealizować zamówienie w zakresie w jakim udostępnił 
własne zasoby, a nie tylko wziąć udział w realizacji zamówienia. Wymóg zrealizowania 
części zamówienia z którymi wiąże się udostępniany zasób należy rozumieć jako obowiązek 
faktycznego realizowania tej części zamówienia w charakterze Podwykonawcy lub wspólnie 
z Wykonawcą. Jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane a 
przedmiotem użyczenia zasobów jest doświadczenie lub potencjał osobowy to nie ma innej 
formy uczestnictwa za wyjątkiem podwykonawstwa. W takim przypadku informacja o 
podwykonawstwie winna znaleźć się w zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby o 
którym mowa w Rozdziale XI. ust. 2, lit. a) SWZ. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 
Zatem w świetle dyspozycji art. 119 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest także do 
zbadania (poza podstawami wykluczenia wynikającymi z ustawy Pzp) czy wobec podmiotu 
udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 
IX. ust. 2 i 3 SWZ.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Na skutek negatywnej weryfikacji podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawca może 
powoływać się na nowe zasoby podmiotu trzeciego wyłącznie w zakresie w jakim w ofercie 
powoływał się na udostępniane zasoby. Posiłkowanie się podmiotem trzecim nie może 
wykraczać ponad pierwotny zakres korzystania z tych zasobów wynikający z oferty. Jedynie 
Wykonawca, który na etapie składania ofert posługiwał się w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu potencjałem podmiotu udostępniającego zasoby, może 
być wezwany do zastąpienia negatywnie zweryfikowanego podmiotu udostępniającego 
zasoby innym podmiotem lub podmiotami. 

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale X, ust. 5, I, ppkt 1) i 3-7) SWZ 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia 
z postępowania.  

 
XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
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sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci 
elektronicznej.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale X 

ust. 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

2) Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – 
tj. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie: 

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie; 

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego; 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - 
zgodnie z wzorem Załącznika nr 5 do SWZ. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, 
zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej za pośrednictwem narzędzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej 
Platformą) pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841  

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 
1) drogą elektroniczną za pośrednictwem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841 i formularza „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”. 

2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że 
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/
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3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego Wykonawcy. 

4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 
Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może 
trafić do folderu SPAM.     

5. Rejestracja i korzystanie z Platformy: 
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

        Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" 
oraz uznaje go za wiążący. 

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl  t.j: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 
4) włączona obsługa JavaScript,  
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl  odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,  
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z 
zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
1) w zakresie proceduralnym: Krzysztof Tomczak, tel. 29) 760-26-21, wew. 24;           

Milena Mróz, tel. 29) 760-26-21, wew. 31; 
2) w zakresie merytorycznym: Dariusz Małkowski , tel.  29) 760-26-21 wew. 33;     

8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB.  

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu 
składania ofert.  

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 9 pkt 2), 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 
wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 9 pkt 2), Zamawiający nie ma obowiązku 
udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 9 pkt 3), nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale X 

ust. 3 SWZ; 
2) zobowiązanie innego podmiotu, oraz oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Rozdziale XI ust. 
2, lit. a) oraz b) SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o 
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy); 

4) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (jeżeli dotyczy); 

6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz; 

7) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

8) Zbiorcze Zestawienie Kosztów, stanowiące Załącznik Nr 12 do SWZ. 
 

4. WYMOGI FORMALNE 
1) Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych 
zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych”. 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .jpg 
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.  

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z formatów: a) .zip, b) .7Z. 
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4) Wśród formatów  powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar 
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w tych plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie.  

5) Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

6) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub  dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty: 

a) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

b) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej; 
 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ppkt. b) powyżej, dokonuje notariusz lub: 

− w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go 
dotyczy; 

− w przypadku innych dokumentów– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, 
który go dotyczy;  

7) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIV. 
ust. 3, pkt. 3) SWZ, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, które nie 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz wymagane pełnomocnictwa: 

a)  Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym;  

b) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych 
dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ppkt. b) powyżej, dokonuje notariusz lub:  

− w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go 
dotyczy;  
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− w przypadku oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XIV. ust. 3, pkt. 3) SWZ, 
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca 
lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

− w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.  

8) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale XIV. ust. 3, pkt. 2) SWZ powinno być 
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego 
zasoby.  

9) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

10) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę powinien być czytelny. 

11) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w 
języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 
wszelkich plików muszą spełniać wymogi “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

13) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452). 

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na 
Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

6. Nie jest wymagane, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia posiadał konto na platformazakupowa.pl. Wykonawca, który nie 
posiada konta na platformie zakupowej, a złożył ofertę w postępowaniu powinien 
zweryfikować swój adres e-mail klikając w załącznik otrzymany w wiadomości e-mail 
potwierdzający złożenie oferty.   

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. 
Sposób dokonania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 
stronie internetowej pod adresem jak wyżej. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie 
oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

8. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty (załączników).  

9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem: 
a) Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ; 
b) Zbiorczego Zestawienia Kosztów, stanowiącego Załącznik Nr 12 do SWZ. 

2. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 
w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Cena ryczałtowa oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ (np. koszty bezpośrednie, koszty 
pośrednie, zysk, ubezpieczenia, opłaty, koszty związane z zatrudnieniem osób na umowę o 
pracę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, podatki - włącznie z podatkiem od 
towarów i usług (VAT) itp.) 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa powyżej, 
Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:      
1 850 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku:  
66 8922 0009 0000 5223 2000 0020 

z dopiskiem "Wadium: Budowa mostu przez rzekę Narew wraz z dojazdami.” 
 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 
uznania na rachunku Zamawiającego. 
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5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.  

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 
kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 
przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w 
Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.  

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 
58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy  Pzp 
zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 03.05.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanym w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod 
adresem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841  

  w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

- do dnia 03.02.2023 r. do godziny 10:00. 
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2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 

w dniu 03.02.2023 r. o godzinie  10:10 
poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w 
sekcji ,,Komunikaty” . 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena (C) 60% 

2. Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) 30% 

3. 
Doświadczenie Kierownika budowy – 
Kierownika Robót Mostowych (KB) 

10% 

 
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Kryterium - Cena (C) - waga 60% 

      cena najniższa brutto* 
C =     ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 

   cena oferty ocenianej brutto 
 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a. Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto 
podana przez Wykonawcę w ofercie. 

b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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c. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty 
zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Kryterium – Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) – waga 30%  

Opis sposobu obliczenia punktów 
W tym kryterium zostanie przyznana następująca liczba punktów: 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY 

1. Okres gwarancji i rękojmi za wady - 60 miesięcy 0 pkt. 

2. Okres gwarancji i rękojmi za wady - 72 miesiące 15 pkt. 

3. Okres gwarancji i rękojmi za wady – 84 miesiące 30 pkt. 

 
a. Ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez 

Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości i 
rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy (5 lat) od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres 
gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 84 miesiące (7 lat) od daty podpisania 
protokołu końcowego. 

b. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 
dłuższy niż 84 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do 
obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji i rękojmi za wady jako 
84 miesiące. 

c. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty pola 
określającego długość okresu gwarancji i rękojmi za wady będzie to równoznaczne z 
udzieleniem gwarancji i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy. 

d. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 
30. 

3) Kryterium - Doświadczenie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych (KB) 
– waga 10% 

Kryterium Doświadczenie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych (KB) 
będzie rozpatrywane na podstawie dodatkowego doświadczenia osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych 
w oparciu o wykazaną osobę w treści oferty na załączniku nr 1a – „Kryterium oceny ofert – 
Doświadczenie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych”  

a. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

LP. OPIS KRYTERIUM: 
PRZYZNANA 
PUNKTACJA: 

1. 
wskazanie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych  
posiadającego minimalne doświadczenie wymagane w Rozdziale 
VIII 

0 punktów 

2. 

wskazanie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych  
posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie zawodowe 
w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 
Mostowych podczas realizacji 2 zadań obejmujących budowę lub 
rozbudowę lub przebudowę drogowego obiektu mostowego stałego 
(nie tymczasowego), tj. mostu, o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym 
min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego 
lub będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-
85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-
EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddzaływanie na konstrukcje; Część 2: 

5 punktów 
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b. Wskazana w ofercie osoba, będzie pełniła funkcję Kierownika budowy – Kierownika Robót 
Mostowych przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Wykonawca 
w ramach kryterium „Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych” (KB) może 
wskazać tylko jedną osobę.  

c. Zamawiający będzie oceniał doświadczenie tej osoby wg wymagań opisanych w 
Rozdziale XIX, ust. 2, pkt 3). Wskazana osoba nie będzie inna niż wyznaczona do 
pełnienia funkcji Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych wg warunku 
określonego w Rozdziale VIII, ust. 2, pkt 4) lit b, II.  

d. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę, Zamawiający oceniał będzie 
jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności. 

e. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zmianę osoby pełniącej tą funkcję, pod 
warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze 
doświadczenie niż wykazane dla ww. kierownika w złożonej ofercie.   

f. Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie kierownika w sposób precyzyjny 
oraz określić doświadczenie w Załączniku nr 1a do SWZ. W przypadku, gdy opis 
doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający 
nie będzie przyznawał punktów za taki opis, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. 

g. Dokument, w którym zostanie wskazane doświadczenie osoby, które będzie oceniane w 
ramach kryterium oceny ofert, stanowi treść oferty dlatego nie podlega uzupełnieniu.  

h. Po otwarciu ofert Wykonawca nie może również uzupełniać formularza „Kryterium 
oceny ofert – Doświadczenie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych” o 
dodatkowe zadania i/lub osoby wskazane na stanowisko, które podlegają ocenie - 
nieujęte w Formularzu lub dokonywać ich zmiany. 

i. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Formularza „Kryterium oceny ofert –
Doświadczenie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych”, to w tym 
kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. 

j. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (np. w trybie art. 
128 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca dokona zmiany osoby spełniającej warunek udziału 
w postępowaniu, niezależnie od wskazanego doświadczenia nowego Kierownika 
budowy – Kierownika Robót Mostowych, Zamawiający przyzna Wykonawcy w ramach 
niniejszego kryterium oceny ofert 0 pkt. 

k. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 10. 
 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie 
postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska 
łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

obciążenia ruchome mostów wraz z udziałem w czynnościach 
odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.    

3. 

wskazanie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych  
posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie zawodowe 
w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 
Mostowych podczas realizacji 3 zadań obejmujących budowę lub 
rozbudowę lub przebudowę drogowego obiektu mostowego stałego 
(nie tymczasowego), tj. mostu, o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym 
min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego 
lub będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-
85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-
EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddzaływanie na konstrukcje; Część 2: 
obciążenia ruchome mostów wraz z udziałem w czynnościach 
odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.    

10 punktów 
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P = C + G + KB 

 Gdzie:  

 P -  łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę 

 C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę  w kryterium „Cena” 

 G – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Okres gwarancji i 
rękojmi za wady” 

KB – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Doświadczenie 
Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych” 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą.  

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI 
SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie w 
formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Formy wniesienia zabezpieczenia: 
a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 

66 8922 0009 0000 5223 2000 0020 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp. 
4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, 
stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454, art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym 
w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, 
jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 
1); 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie: 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. 
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

                                                                                                  

Załącznik Nr 1             Wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik Nr 1a             Wzór formularza „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie Kierownika 
budowy – Kierownika Robót Mostowych”  

Załącznik Nr 2      Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) 

Załącznik Nr 3               Wzór oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienie dotyczącego przepisów sankcyjnych związanych z 
wojną w Ukrainie 

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczących 
przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie                                                                                                                                                                        

Załącznik Nr 5               Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

Załącznik Nr 6                Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy 

Załącznik Nr 7                Wzór wykazu robót budowlanych 

Załącznik Nr 8                Wzór wykazu osób  

Załącznik Nr 9               Wzór  oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 

Załącznik Nr 10               Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 11 Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik Nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów 

Załącznik Nr 13 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 14 Dokumentacja projektowa 

 

 Zatwierdzam:     
                                                                                                                                   DYREKTOR ZDP w Ostrołęce 
                                                                                                                              mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła                                                                                                                            

 .................................................... 
                                                                                                                       (Kierownik Zamawiającego)                                        
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Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1 do SWZ 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze 
zm.) na zadanie pn.: 

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową 
nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 
2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie. 
nr ref. DT.252.I.39.2022 
                                                                                         

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Zamawiający:   Powiat Ostrołęcki  
Adres:    Plac Gen. J. Bema 5 
                             07-410 Ostrołęka  
NIP:    758-23-59-776  

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
Adres:     ul. Lokalna 2  
                             07-410 Ostrołęka  
tel.:     (29) 769-26-21; (29) 769-49-20 
faks:     (29) 769-49-28 
e-mail:     zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej:  www.zdp.ostroleka.pl 

II. WYKONAWCA: 
1. Pełna nazwa Wykonawcy(ów):  

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

2. Adres Wykonawcy(ów): 
…………………….…………………………………………………………………………………….………….….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

3. NIP/ REGON Wykonawcy: 
………………………..………………………………………………………….……………….…………………...………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

4. KRS/CEiDG:  
…………………..…………………………………………………………………..……………….………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

5. Numer tel., fax: 
……………………..……………………………………….……………………………………………….……………..………….……….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………..… 

6. Adres poczty elektronicznej (e-mail): 
…………………………………………………………………………………………………………….…………….……………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………. 

7. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt 2):  

mailto:zdpo-ka@wp.pl
http://www.zdp.ostroleka.pl/
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……………………………………………………………………….………………………………………….…………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………          

8. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

III.  CENA OFERTY:                                      
(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za 
następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, to jest: 

Wartość brutto (z podatkiem VAT) – 
cyfrowo: 

 

(słownie:)  

 
IV. OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI ZA WADY: 

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres:  …………...…… miesięcy. 
UWAGA: Okres gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

V. TERMIN REALIZACJI: 
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 28 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, zgodnie z Rozdziałem VII. SWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

VI. OŚWIADCZENIA 
Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji  
Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
zastrzeżeń. 

3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków 
Zamówienia. 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji  Warunków 
Zamówienia. 

5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 
sami*/przy udziale Podwykonawców* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………….….………………………………………… 

(zakres powierzonych robót, Nazwa Podwykonawcy  - o ile są wiadome na tym etapie) 

6. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 162 ze zm.) stanowimy *: 

a) mikroprzedsiębiorstwo, 
b) małe przedsiębiorstwo, 
c) średnie przedsiębiorstwo, 
d) jednoosobowa działalność gospodarcza; 
e) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 
f) inny rodzaj ………………………………… (jaki); 

Imię i nazwisko                              

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  
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7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: 
........................................................................................................................................................................................................................ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja) 

 
8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym 

załączniku  ____ (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do oferty ____(należy 
podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Zgodnie art. 225 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września  2019r. Prawo Zamówień Publicznych 
INFORMUJEMY, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do 
wystąpienia obowiązku podatkowego. 
(Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………)  

Wartość towarów / usług  powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………zł netto.  
Stawka podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie  ………. 

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 10 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do 
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 

*niewłaściwe skreślić 

11. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                                                                             

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 

12. OŚWIADCZAMY, że znane są nam przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.) i wynikające z niej obowiązki nałożone 
na Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 

13. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub 
podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  w przypadku 
gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 
a) ................................................................................................... 
b) ................................................................................................ 
c) ................................................................................................... 
d) ………………………………………………………………………. 

                                                                                                              
* niepotrzebne skreślić 
1)należy wpisać 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór formularza „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych” 
Załącznik Nr 1a do SWZ 

 
 
 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
 
Wykonawca: 
………………………………….……….............. 
…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na roboty budowlane pn. : 

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową 
nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 
2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie. 
nr ref. DT.252.I.39.2022; 

przedkładam wraz z ofertą niniejszy formularz w celu wykazania doświadczenia osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia, o którym mowa w kryteriach oceny ofert, opisanych w Rozdziale XIX, ust. 2, pkt 3): 
 

KRYTERIUM OCENY OFERT –  
Doświadczenie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych 

Maksymalna liczba punktów – 10 

Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………………….(imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z 
opisem kryterium oceny ofert zawartym w Rozdziale XIX, ust. 2 pkt 3) SWZ, przedstawiam informacje i 
oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań: 

Zadanie 1: 

Wskazana osoba pełniła funkcję …………………………. (wskazać funkcję: Kierownika budowy lub 
Kierownika Robót Mostowych) podczas realizacji zadania pn. ……………………….. (podać nazwę 
zadania) obejmującego ………………………………… (wskazać przedmiot zamówienia: budowa lub 
rozbudowa lub przebudowa drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu) o 
parametrach ……………………………… (wskazać parametry: min. ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o 
rozpiętości teoretycznej min. 60m), zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia 
……………………………….. (wskazać klasę: klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. 
Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddzaływanie na konstrukcje; Część 2: 
obciążenia ruchome mostów) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 
zakończeniu realizacji zamówienia.   
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Zadanie 2: 

Wskazana osoba pełniła funkcję …………………………. (wskazać funkcję: Kierownika budowy lub 
Kierownika Robót Mostowych) podczas realizacji zadania pn. ……………………….. (podać nazwę 
zadania) obejmującego ………………………………… (wskazać przedmiot zamówienia: budowa lub 
rozbudowa lub przebudowa drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu) o 
parametrach ……………………………… (wskazać parametry: min. ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o 
rozpiętości teoretycznej min. 60m), zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia 
……………………………….. (wskazać klasę: klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. 
Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddzaływanie na konstrukcje; Część 2: 
obciążenia ruchome mostów) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 
zakończeniu realizacji zamówienia.   

 

Zadanie 3: 
Wskazana osoba pełniła funkcję …………………………. (wskazać funkcję: Kierownika budowy lub 
Kierownika Robót Mostowych) podczas realizacji zadania pn. ……………………….. (podać nazwę 
zadania) obejmującego ………………………………… (wskazać przedmiot zamówienia: budowa lub 
rozbudowa lub przebudowa drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu) o 
parametrach ……………………………… (wskazać parametry: min. ilość przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o 
rozpiętości teoretycznej min. 60m), zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia 
……………………………….. (wskazać klasę: klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. 
Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddzaływanie na konstrukcje; Część 2: 
obciążenia ruchome mostów) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 
zakończeniu realizacji zamówienia.   

 

 
Uwaga: 
1) jeżeli Wykonawca nie wpisze w niniejszym załączniku dodatkowego doświadczenia w pełnieniu 

funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia na stanowisko Kierownika Budowy - Kierownika Robót Mostowych, Zamawiający 
wstępnie uzna, że Wykonawca spełnia warunek doświadczenia Kierownika Budowy - Kierownika 
Robót Mostowych w minimalnym zakresie i nie przyzna dodatkowych punktów w tym zakresie. 

2) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży  „Wykaz 
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia” (na Załączniku  nr 8 do SWZ), w 
którym to wykazie musi zadeklarować tą samą osobę na stanowisku Kierownika Budowy - 
Kierownika Robót Mostowych, którą wykaże dla  spełnienia kryterium oceny ofert oraz musi wykazać 
minimalne doświadczenie wymagane w warunkach udziału w postępowaniu,  określone  w Rozdziale 
VIII  Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy załącznik do oferty nie stanowi dokumentu składanego w celu 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wobec czego art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp nie ma 
zastosowania. 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) – Załącznik Nr 2 do SWZ 
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Wzór oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczącego przepisów 
sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie                                                                                                   - Załącznik nr 3 do SWZ                                                                                          
 
 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
 
Wykonawca: 
………………………………….……….............. 
…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
                                                                                                                                   

 
 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WOJNĄ W UKRAINIE   
(przesłanki wykluczenia z postępowania)  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową 
nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 
2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie. 
nr ref.: DT.252.I.39.2022; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, 

 

oświadczam, co następuje: 
 

 
1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713) 

 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego  (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wyklucza się: 
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
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2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie 
nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej 
rozporządzenie nr 2022/1269. 

Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., 
str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 
2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. 
z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269: 
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji 
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 
6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-
f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub 

organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 

 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego 
podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym 
ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w SWZ polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu 
udostępniającego zasoby:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM  

PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(7)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(h)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(g)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(29)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(f)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(j)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/69074894?unitId=tyt(VII)&cm=DOCUMENT
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w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% 
wartości przedmiotowego zamówienia.  

 

 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na 
którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy 
zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

4. Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego 
przypada ponad 10% wartości zamówienia:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 
rozporządzenia 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269. 

 

 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W 
przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować 
tyle razy, ile jest to konieczne.] 

5. Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada 
ponad 10% wartości zamówienia: 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 
rozporządzenia 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269. 

 
6. 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. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY,  
NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY,  
NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 
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Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczących przepisów sankcyjnych związanych z wojną w 
Ukrainie                                                                                                                                                                       - Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                          

 
 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
                                                                                                                                   
 
Podmiot udostępniający zasoby: 
………………………………….………………… 
……………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE 
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WOJNĄ W UKRAINIE   
(przesłanki wykluczenia z postępowania)  

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową 
nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 
2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie. 
nr ref.: DT.252.I.39.2022; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, 

 
oświadczam, co następuje: 

 
1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713) 

 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wyklucza się: 
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
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2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie 
nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej 
rozporządzenie nr 2022/1269. 

Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., 
str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 
2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. 
z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269: 
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji 
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 
6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-
f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub 

organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 

 
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(3)&cm=DOCUMENT
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https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(29)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(f)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(j)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/69074894?unitId=tyt(VII)&cm=DOCUMENT
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Wzór  oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ    

 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
                                                                                                                                   

 
 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W ZAKRESIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową 
nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 
2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie. 
nr ref.: DT.252.I.39.2022; prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, 
 

JA/MY: 
______________________________________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) 

 
w imieniu Wykonawcy: 

______________________________________________________________________________________________________ 
(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

 

OŚWIADCZAM/-MY, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawców w następujących 
zakresach:  

LP. WYKONAWCA: ZAKRES ROBÓT: * 

   

   
 

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. 

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w 
celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”  

* należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum  

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  

 



 

52 

Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - Załącznik nr 6 do SWZ    
 
 
UWAGA! 
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp 
2. Dokumenty określające: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

 
 

Podmiot udostępniający zasoby: 
………………………………….………………… 
……………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 

 
 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU  
do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

 

 
Os wiadczam w imieniu ….............................................................................................................................................................. 
                                                          /nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/ 
 
iz  oddaję do dyspozycji Wykonawcy ........................................................................................................................................ 
                                                                                               /nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
niezbędne zasoby ….......................................................................................................................................................................... 
/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, 
potencjał techniczny/ 
 
na potrzeby realizacji zamo wienia pn.:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową 
nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 
2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie. 
nr ref.: DT.252.I.39.2022;  
 
Os wiadczam,  iz : 
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 
…...................................................................................................................................................................................................................... 
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b) sposo b i okres udostępnionych przeze mnie zasobo w przy wykonywaniu zamo wienia publicznego 
będzie następujący: 
….................................................................................................................................................................................................................. 
 
c) zrealizuję roboty budowlane lub usługi w zakresie, w jakim Wykonawca polega na moich zdolnos ciach 
w odniesieniu do warunko w udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub dos wiadczenia w celu potwierdzenia warunko w udziału w postępowaniu. 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór Wykazu robót budowlanych -  Załącznik Nr 7 

 

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 

 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
( składany na wezwanie Zamawiającego) 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, 
Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 
nr ref.: DT.252.I.39.2022, prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu * 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 
Oświadczam(y), że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie wykonałem(liśmy) następujące roboty budowlane:   

 

Lp. 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy** 

Nazwa i adres 

podmiotu, na rzecz 

którego zadania 

zostały wykonane 

Nazwa, rodzaj, zakres, wartość 

wykonanych robót budowlanych 

Miejsce wykonania robót 

budowlanych 

Data wykonania robót budowlanych 

rozpoczęcie m-c i rok zakończenie m-c i rok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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UWAGA: 
* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich Wykonawców; 
** należy wpisać nazwę(firmę) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną, który wykonał robotę budowlaną lub 
nazwę(firmę), adres podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do wykazanych robót budowlanych załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane (np. protokół 
odbioru lub inny równoważny dokument), a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty.  
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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. 

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo 
innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.” 
 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  - Załącznik Nr 8 

 

 

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 

 

 

WYKAZ OSÓB 
( składany na wezwanie Zamawiającego) 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową 
nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 
2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie, nr ref.: DT.252.I.39.2022, prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu * 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 
Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia: 
 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Funkcja w 
realizacji 

zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia potwierdzające 

spełnianie wymagań 
(wpisać numer uprawnień, datę 
ich wydania, zakres uprawnień, 
nazwę organu, który je wydał 

oraz nr ewidencyjny 
przynależności do właściwej 

Izby Inżynierów) 

Wymagane 
doświadczenie 

(wraz ze wskazaniem 
dokładnych okresów 
pełnienia funkcji, 
które potwierdzą 

wymagane 
doświadczenie) 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
wykazaną osobą ** 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      

      

      

      

      

      

 
UWAGA: 
*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy 
wszystkich Wykonawców; 
** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów należy złożyć dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia. Za dowód Zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego 
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podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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. 
 
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 
 

 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiająceogo - Załącznik Nr 9 

 

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy pzp  

(składane na wezwanie Zamawiającego) 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową 
nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 
2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo 
Mazowieckie, nr ref.: DT.252.I.39.2022, prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu * 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

ja /my* niżej podpisany /i* reprezentując Wykonawcę*  
oświadczam/my*, że  
informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, są aktualne. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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. 

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 
 

 
 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 10 do SWZ  

 

 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

BĄDŹ PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
(składane na wezwanie Zamawiającego) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew 
wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina 
Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina 
Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie,  
nr ref.: DT.252.I.39.2022, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 
Ostrołęka, ul. Lokalna 2, w imieniu * 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

ja /my* niżej podpisany /i* reprezentując Wykonawcę*  
oświadczam/my*, że Wykonawca (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, 
którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
  należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………………………………… 
 
Jednocześnie przekładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
 
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć. 

 
 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający 
zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 11 do SWZ 
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Zbiorcze Zestawienie Kosztów – Załącznik Nr 12 do SWZ 

 
 

     

Nazwa 
zadania 

Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z droga dojazdową 
łączącą drogę krajową DK61 w  miejscowości Teodorowo, Gmina 

Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w  
miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, 

województwo mazowieckie 

Nazwa  
opracowania 

KOSZTORYS ZBIORCZY 
Wszystkie branże 

Lp. 
Nr pozycji  
STWiORB 

Wyszczególnienie Elementów Scalonych 
Udział 

procentowy 
Wartość 
netto 

1 2 3 4 5 

1   BRANŻA DROGOWA   

2   OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA   

3   ŚCIANY OPOROWE   

4   WZMOCNIENIE PODŁOŻA   

5   MOST DROGOWY MD-1 (rz. ROZOGA)   

6   MOST DROGOWY MD-3 (rz. NAREW)   

7   PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2   

8   PRZEPUSTY PZ   

9   ODWODNIENIE   

10   INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA   

11   PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ   

12   PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ   

13   PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ   

14   OŚWIETLENIE DRÓG   

15   PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH   

16   PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH   

17   ZIELEŃ   

WARTOŚCI OGÓŁEM NETTO: 100,00%  

PODATEK VAT:    

WARTOŚCI OGÓŁEM BRUTTO:    

 
 
 


