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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych według dwóch zadań

Ogłoszenie nr 2022IBZP 00162989/0 l z dnia 2022-05-17

Zamawiający Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U, z
2021 r. poz. 1129 z późno zm.) dokonuje modyfikacji treści SWZ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów cz. IX pkt 1 SWZ:

Jest:
IX, WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1, O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Winno być:
IX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający modyfikuje również wzór załącznika nr 3 do SWZ, nowy wzór w załączeniu do
niniejszych odpowiedzi.

Wprowadzone odpowiedzi oraz nowy załącznik nr 3 do SWZ stanowią integralną cześć SWZ.



Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

(pełna nazwa/jirma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOW ANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa chodników w ciągu
dróg powiatowych według dwóch zadań:

• ZADANIE NR l - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729KLeśnica - Stryszów - Zembrzyce
w m. Stryszów na długości ok. 203 m w km lokalnym ok. 0+173,00 - 0+376,00 ",

• ZADANIE NR 2 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731 K Stryszów - Klecza D. w m.
Łękawica na długości ok. 165m w km lokalnym ok. 3+267,5 - 3+432,27"

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

I. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

II. Przesłanek wykluczenia z postępowania
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy

Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. l pkt. 4
ustawy Pzp



/ . . ".1 d ........................ \mlejSCOWosc/, nla r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
.. .. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych wart. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt l ustawy Pzp podjąłem
następujące środki:

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa wart. 110 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.:

Podjąłem następujące kroki o których mowa wart. 110 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.:

/ . . '~l d .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. \mlejSCowoSch nla r.

:OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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.

/ . . '~l d ... . .. . .. . .. .. .. .. .. \nuejscowoSch ma r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawca wskazuje, że podmiotowe środki
dowodowe wymagane przez zamawiającego, są dostępne 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, pod
poniższymi adresami internetowymi:

l) .
2) .

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym



Podmiot udostępniający zasoby:

(pełna nazwa/jirma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby*
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOW ANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodników w ciągu dróg
powiatowych według dwóch zadań:

• ZADANIE NR I - Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce
w m. Stryszów na długości ok. 203 m w km lokalnym ok. 0+173,00- 0+376,00",

• ZADANIE NR 2 - "Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 173IK Stryszów - Klecza D. w m.
Łękawica na długości ok. 165m w km lokalnym ok. 3+267,5 - 3+432,27"

oświadczam, co następuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZĄCE podmiotu udostępniającego zasoby:

I Spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

III. Przesłanek wykluczenia z postępowania
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust. l ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy
Pzp

/, .. ")d·....................... \mlejSCOWoSc, nla r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
. . . . . . . . . . .. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych wart. 108 ust. l pkt l, 2, 5 lub art. 109 ust. l pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki:



Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa wart. 110 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.:

Podjąłem następujące kroki o których mowa wart. 110 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.:

/ . . 'q d .................... {mlejSCOWosc/, nla r.

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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.

/ . . ".1 d ....... {mlejSCOwosc/, nla r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawca wskazuje, że podmiotowe środki
dowodowe wymagane przez zamawiającego, są dostępne 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, pod poniższymi adresami
internetowymi:

1) .
2) .

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym


