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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345148-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2022/S 121-345148

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 112-315886)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
Adres pocztowy: ul. Straganiarska 24-27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-837
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Bielińkska
E-mail: zamowienia@pbpr.pomorskie.pl 
Tel.:  +48 583010644
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pbpr.pomorskie.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego 
węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa.   
Numer referencyjny: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281

II.1.2) Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla nowego 
połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu 
Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 112-315886

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
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Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej i zawodowej
a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
i. posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat licząc
wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo zrealizował (wykonał) co najmniej: 2 (dwie)
dokumentacje projektowe obejmujące budowę dróg lub ulic co najmniej klasy G1 o długości co najmniej 5 km
każda wraz z węzłem drogowym.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek musi spełniać w
całości przynajmniej jeden z Wykonawców. Za dokumentację projektową Zamawiający uzna opracowanie
Studium Korytarzowego (SK) lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) lub Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (ŚTEŚ+R). Przez
opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania ich aktualizacji.
WYJAŚNIENIE: (G1) - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.)
ii. skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 6 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, w tym uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w tym:
osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Projektu – projektant branży drogowej, posiadający
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne)2 , który
przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 dokumentacji projektowych
dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G1 o długości co najmniej 5 km każda, na stanowisku Projektanta
branży drogowej.
osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej - projektant branży drogowej, posiadający
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne)2, który
przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 dokumentacji projektowych
dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G1 o długości co najmniej 5 km każda, na stanowisku Projektanta
branży drogowej.
osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży mostowej – projektant branży drogowej,
posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub
równoważne)2, który przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2
dokumentacji projektowych dla budowy obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji, na stanowisku Projektanta
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branży mostowej.
osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. analiz i prognoz ruchu - osoba podsiadająca co najmniej
wykształcenie wyższe, która przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej
2 opracowań w zakresie analiz i prognoz ruchu dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G1 o długości co
najmniej 5 km każda.
cd. w sekcji III.1.2)
Powinno być:
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Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej i zawodowej
a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
i. posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat licząc
wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo zrealizował (wykonał) co najmniej: 2 (dwie)
dokumentacje projektowe obejmujące budowę dróg lub ulic co najmniej klasy G o długości co najmniej 5 km
każda wraz z węzłem drogowym.
WYJAŚNIENIE: (droga klasy G) - Zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.)
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek musi spełniać w
całości przynajmniej jeden z Wykonawców. Za dokumentację projektową Zamawiający uzna opracowanie
Studium Korytarzowego (SK) lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) lub Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej(ŚTEŚ+R) lub Projekt 
budowlany. Przez
opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania ich aktualizacji.
ii. skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 6 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, w tym uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w tym:
osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Projektu – projektant branży drogowej, posiadający
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne) , który
przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 dokumentacji projektowych
dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G o długości co najmniej 5 km każda, na stanowisku Projektanta
branży drogowej.
osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej - projektant branży drogowej, posiadający
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne), który
przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 dokumentacji projektowych
dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G o długości co najmniej 5 km każda, na stanowisku Projektanta
branży drogowej.
osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży mostowej – projektant branży drogowej,
posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub
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równoważne), który przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2
dokumentacji projektowych dla budowy obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji, na stanowisku Projektanta
branży mostowej.
osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. analiz i prognoz ruchu - osoba podsiadająca co najmniej
wykształcenie wyższe, która przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej
2 opracowań w zakresie analiz i prognoz ruchu dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G o długości co
najmniej 5 km każda.
cd. w sekcji III.1.2)
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
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cd. z sekcji III.1.1)
osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. analiz środowiskowych – osoba podsiadająca co najmniej
wykształcenie wyższe, która przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej
2 opracowań w zakresie wstępnej dokumentacji środowiskowej lub raportu oddziaływania na środowisko dla
budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G1 o długości co najmniej 5 km każda.
osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. analiz ekonomicznych – osoba podsiadająca co najmniej
wykształcenie wyższe, która przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej
2 opracowań w zakresie analizy ekonomicznej dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G1 o długości
co najmniej 5 km każda (np. analiza efektywności ekonomicznej, studium wykonalności, rezultaty studium
wykonalności zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi 3) .
Uwaga:
Projektantem określa się osobę pełniącą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).
Nie dopuszcza się wskazania tej samej osoby dla pełnienia więcej niż jednej funkcji.
Dopuszcza się wskazanie tych samych dokumentacji/opracowań w doświadczeniu kilku osób.
Za dokumentację projektową Zamawiający uzna opracowanie Studium Korytarzowego (SK) lub Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z
elementami koncepcji programowej .
Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania ich aktualizacji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.
WYJAŚNIENIE: (lub równoważne 2)- Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane
oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz.
831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących
przepisów i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku
obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać
wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich UE (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
(Niebieska Księga 3) –Jaspers, 30.09.2008” - podręcznik prezentujący metodę przeprowadzenia analizy
kosztów i korzyści dla planowanych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności wskazanych w
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,(w SWZ rozdział VII) które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111
ustawy Pzp,3.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
4.Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy
Pzp.
6.Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wykluczy wykonawcę. cd. PONIŻEJ
Powinno być:
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cd. z sekcji III.1.1)
osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. analiz środowiskowych – osoba podsiadająca co najmniej
wykształcenie wyższe, która przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej
2 opracowań w zakresie wstępnej dokumentacji środowiskowej lub raportu oddziaływania na środowisko dla
budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G o długości co najmniej 5 km każda.
osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. analiz ekonomicznych – osoba podsiadająca co najmniej
wykształcenie wyższe, która przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej
2 opracowań w zakresie analizy ekonomicznej dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G o długości
co najmniej 5 km każda (np. analiza efektywności ekonomicznej, studium wykonalności, rezultaty studium
wykonalności zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi) .
Uwaga:
Projektantem określa się osobę pełniącą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).
Nie dopuszcza się wskazania tej samej osoby dla pełnienia więcej niż jednej funkcji.
Dopuszcza się wskazanie tych samych dokumentacji/opracowań w doświadczeniu kilku osób.
Za dokumentację projektową Zamawiający uzna opracowanie Studium Korytarzowego(SK) lub Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z
elementami koncepcji programowej lub Projekt budowlany.
Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania ich aktualizacji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.
WYJAŚNIENIE: (lub równoważne )- Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane
oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz.
831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących
przepisów i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku
obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać
wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich UE (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
(Niebieska Księga ) –Jaspers, 30.09.2008” - podręcznik prezentujący metodę przeprowadzenia analizy
kosztów i korzyści dla planowanych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności wskazanych w
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,(w SWZ rozdział VII) które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111
ustawy Pzp,3.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
4.Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy
Pzp.
6.Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wykluczy wykonawcę. cd. PONIŻEJ
Numer sekcji: III.1.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
7. Zamawiający wykluczy 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) dalej „Ustawa
o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji”:
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 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;
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
Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;
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 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu
agresji.
Wykluczenie ze względu na w/w okoliczności następuję na okres trwania tych okoliczności.
8.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. U. UE. L. z 2014
r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w
sprawie zm. rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 111, str. 1) zakazuje się udzielania lub
dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie
zamówień pub., 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 i 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 na rzecz lub z udziałem:
a)obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub 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.
9.Zamawiający wskazuje, że dokona weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia, o których mowa w ust.
7 i 8 w oparciu o wszelkie dostępne środki dowodowe.
10.Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia , które zostały przewidziane względem
wykonawcy.11.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający
zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
cd. w sekcji III.1.3)
Powinno być:
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7. Zamawiający wykluczy 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) dalej „Ustawa
o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji”:
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 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;
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
Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;
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 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu
agresji.
Wykluczenie ze względu na w/w okoliczności następuję na okres trwania tych okoliczności.
8.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. U. UE. L. z 2014
r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w
sprawie zm. rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 111, str. 1) zakazuje się udzielania lub
dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie
zamówień pub., 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 i 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 na rzecz lub z udziałem:
a)obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub 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.
9.Zamawiający wskazuje, że dokona weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia, o których mowa w ust.
7 i 8 w oparciu o wszelkie dostępne środki dowodowe.
10.Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia , które zostały przewidziane względem
wykonawcy.11.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający
zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
cd. w sekcji III.1.3)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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