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ZZP.271.8.2022.AK       Ozimek dnia, 16.05.2022r. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek przed upływem terminu składania 

ofert zmienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

 

Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek. Remont 
bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy szkole 

Podstawowej nr 3 w Ozimku (etap III-Doświetlenie bieżni 
lekkoatletycznej 

 

Projekt „Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

MIEJSCE, W KTÓRYM NALEŻY ZMIENIĆ TEKST: 

Rozdział X 

Było:  

1. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się Wykonawcę:  
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 lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  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 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 
2054), 

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,  
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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. poz. 769 oraz z 2020 r., poz. 2023),  

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; 
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;  

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;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
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;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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. Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP wyklucza się Wykonawcę, który: 
1) 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, 
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 ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 
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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; 

3) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych; 

4) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Po zmianie: 

3. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się Wykonawcę:  
7) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

j) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
k) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  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 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 
2054), 

l) 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,  

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

n) 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. poz. 769 oraz z 2020 r., poz. 2023),  

o) 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,  
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p) 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; 
8) 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;  

9) 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;  

10) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
11) 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;  

12) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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. 

4. Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP wyklucza się Wykonawcę, który: 
6) 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, 
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 ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

7) 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; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych; 
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9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Na podstawie art. 7ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiazaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), wyklucza się Wykonawcę, który:  
1) jest wymieniony w wykazach okreslonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

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

2) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 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 2022r., 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) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 
wrzesnia 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. 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 
2022r., 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; 
 

Rozdział VII pkt. 4 

Było:  

4. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 3 do SWZ), 
aktualne na dzień składania ofert. 

2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(załącznik nr 7 do SWZ), 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
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środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) Przedmiotowe środki dowodowa o których mowa w rozdziale XV SWZ (jeżeli są 
wymagane). 

8) Dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane). 
 

Po zmianie: 
4. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 3 do SWZ), 
aktualne na dzień składania ofert. 

2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(załącznik nr 7 do SWZ), 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy 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. 

6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale XV SWZ (jeżeli są 
wymagane). 

8) Dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane). 
9) Oświadczenie w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego nie podlega wykluczeniu w związku z art. 7 ust.1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – załącznik nr 8 

  
Rozdział XII  

Było:  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. Warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale XI SWZ), 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 



_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów dołącza do oferty zobowiązanie 

podmiotu trzeciego – załącznik nr 6. 
3. Na podstawie art. 125 ust. 5 wykonawca dołącza do oferty oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu – 
załącznik nr 3. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten 
(np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

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

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących  doświadczenia (pkt 4 rozdziału XI SWZ), 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane –
podwykonawstwo. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w pkt 4 rozdziału XI SWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, 
na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SWZ dokumenty tego 
podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, 
na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. 

10. Zamawiający nie określa zakresu zadań kluczowych do osobistego wykonania przez 
poszczególnych wykonawców w razie wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia 

 
Po zmianie: 



_______________________________________________________________________________________ 
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. Warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale XI SWZ), 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów dołącza do oferty zobowiązanie 
podmiotu trzeciego – załącznik nr 6. 

3. Na podstawie art. 125 ust. 5 wykonawca dołącza do oferty oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu – 
załącznik nr 3. 

4. Oświadczenie w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego nie podlega wykluczeniu w związku z art. 7 ust.1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – załącznik nr 8 (każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego, z którego zasobów 
koszystał będzie Wykonawca). 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten 
(np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

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

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących  doświadczenia (pkt 4 rozdziału XI SWZ), 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane –
podwykonawstwo. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 



_______________________________________________________________________________________ 
 
9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt 4 rozdziału XI SWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, 
na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SWZ dokumenty tego 
podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, 
na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. 

11. Zamawiający nie określa zakresu zadań kluczowych do osobistego wykonania przez 
poszczególnych wykonawców w razie wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia 

  
Rozdział XIII, pkt. 4  

Było:  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy (załącznik nr 3) składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw 
wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza 
jego spełnianie; dopuszcza się złożenie oświadczenia łącznie, pod warunkiem, iż 
oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących 
wspólnie (przez Pełnomocnika) lub wszystkie podmioty składające ofertę wspólną). 

 
Po zmianie: 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy (załącznik nr 3 oraz załącznik nr 8) składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz 
brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć 
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu 
potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się złożenie oświadczenia łącznie, pod warunkiem, iż 
oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie 
(przez Pełnomocnika) lub wszystkie podmioty składające ofertę wspólną). 

 
 
W załączeniu załącznik nr 8. 


