
 
 
 

  

 
Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                                    Załącznik nr 2 do SWZ 
 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

    
  
Zamawiający: 
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27,  
 

 
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. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm.) na wykonanie opracowania pn. 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. 

1. Dane wykonawcy 

 

Nazwa i adres...................................................................................................................................... 

NIP………................................................................... REGON .........................................................  

KRS/CEiDG.......................................................................................................................................... 

reprezentowany przez ........................................................................................................................ 
                                                         (należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Tel.: ....................................................... Fax:...................................................................................... 

e-mail: ................................................................................................................................................ 

Informacja o przedsiębiorstwie1: 

 mikroprzedsiębiorstwo /  małe  przedsiębiorstwo /  średnie przedsiębiorstwo 

 nie dotyczy 

(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

2. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie opracowania pn. 

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. 

 

 
1 Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR; 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 



 
 
 

  

Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę:   

Brutto……………………………………………………………..zł.   w tym podatek VAT …………%.  

 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie*: 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

  11 miesięcy od dnia podpisania umowy 

            10 miesięcy od dnia podpisania umowy 

9  miesięcy od dnia podpisania umowy 

8  miesięcy od dnia podpisania umowy 

*zaznaczyć właściwe 

4. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego 

przez Zamawiającego w SWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do 

zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności  

i źródła ich powstania; 

2) akceptuję/akceptujemy** warunki wskazane w SWZ wraz z Projektowanymi Postanowieniami Umowy; 

3) zapoznałem/zapoznaliśmy** się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty; 

4) jestem/jesteśmy** związani złożoną ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia wskazanego w SWZ 

 w rozdziale XIII; 

5) zobowiązuje/zobowiązujemy** się do podpisania umowy, na określonych w SWZ warunkach,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6) wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

a) nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania obowiązku podatkowego: ……………………..…………………………………………… 

b) wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..………………………………………. 

c) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie: 

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

7) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, 

8) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE 



 
 
 

  

L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2. 

** niepotrzebne skreślić. 

 

5. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)*** 

Część zamówienia Nazwa firmy podwykonawcy 

  

  

** W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać nazwy firm 

podwykonawców (o ile są znane) 

6. Razem z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu: 

1) …………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………    
 

 
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

  

 
2 Wyjaśnienie: 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 (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia, np. przez jego wykreślenie) 



 
 
 

  

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                                 Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE 

 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 
 

WYKAZ USŁUG  
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pn. 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. 

 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi 

wykonawcami, wykaz winien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 

 

L.p. 

Nazwa wykonanej dokumentacji 

wraz ze wskazaniem jej zakresu  

 

Informacje pozwalające na ocenę 

warunków określonych w Rozdziale 

VIII ust. 1 pkt 4 lit.a) 

Termin 

wykonania  

Nazwa i adres 

odbiorcy  

1.    

2.    

3.    

4.    

(..)    

 

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące każdej z wymienionych powyżej usług określające, czy usługi 
te zostały wykonywane w sposób należyty. 

 

 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
  



 
 
 

  

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                                   Załącznik nr 4 do SWZ 

 
 OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE 

 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 

WYKAZ OSÓB 
(dla potrzeb spełnienia warunku udziału w postępowaniu)  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie opracowania pn. 

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. 

 

1. Oświadczam, że niżej wymienione osoby, które skieruję do realizacji przedmiotu zamówienia 

posiadają następujące kwalifikacje i doświadczenie : 

 

Kierownik 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 Z o długości co najmniej 5 km każda, na stanowisku Projektanta branży 

drogowej. 

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 

 

L.p. 
Nazwa 

opracowanej 

dokumentacji  

Klasa drogi lub 

ulicy 

projektowanej 

w ramach 

dokumentacji 

Długość 

projektowanej 

drogi lub ulicy 

Funkcja   

autor/współautor 

Czy osoba, opracowując 

dokumentację pełniła 

funkcję Projektanta 

branży drogowej  

TAK/NIE 

Termin 

 wykonania 

dokumentacji 

Odbiorca 

dokumentacji 

1. 

2. 

(….) 

       

Czy wskazana osoba posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 

(lub równoważne) 
TAK/NIE 

podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Projektant 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 Z o długości co najmniej 5 km każda, na stanowisku Projektanta branży 

drogowej. 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 

 

L.p. 
Nazwa 

opracowanej 

dokumentacji  

Klasa drogi lub 

ulicy 

projektowanej 

w ramach 

dokumentacji 

Długość 

projektowanej 

drogi lub ulicy 

Funkcja   

autor/współautor 

Czy osoba, opracowując 

dokumentację pełniła 

funkcję Projektanta 

branży drogowej  

TAK/NIE 

Termin 

 wykonania 

dokumentacji 

Odbiorca 

dokumentacji 

1. 

2. 

(….) 

       

Czy wskazana osoba posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 

(lub równoważne) 
TAK/NIE 

podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………… 

 

Projektanta branży mostowej 

- 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 obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji, na stanowisku Projektanta branży mostowej. 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 

 

L.p. 
Nazwa 

opracowanej 

dokumentacji  

Klasa drogi lub 

ulicy 

projektowanej 

w ramach 

dokumentacji 

Długość 

projektowanej 

drogi lub ulicy 

Funkcja   

autor/współautor 

Czy osoba, opracowując 

dokumentację pełniła 

funkcję Projektanta 

branży mostowej  

TAK/NIE 

Termin 

 wykonania 

dokumentacji 

Odbiorca 

dokumentacji 

1. 

2. 

(….) 

       

Czy wskazana osoba posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 

(lub równoważne) 
TAK/NIE 

podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………… 

 

ekspert 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 Z o długości 

co najmniej 5 km każda, 

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 

 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji  

Klasa drogi lub ulicy 

projektowanej w 

ramach dokumentacji 

Długość 

projektowanej 

drogi lub ulicy 

Funkcja   

autor/współautor 

Termin 

 wykonania 

dokumentacji 

Odbiorca 

dokumentacji 

1. 

2. 

(….) 

      

 

Czy wskazana osoba posiada wykształcenie wyższe 
TAK/NIE 

podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………… 

 
 

ekspert 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 Z o długości co najmniej 5 km każda, 

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 

 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji  

Klasa drogi lub ulicy 

projektowanej w 

ramach dokumentacji 

Długość 

projektowanej 

drogi lub ulicy 

Funkcja   

autor/współautor 

Termin 

 wykonania 

dokumentacji 

Odbiorca 

dokumentacji 

1. 

2. 

(….) 

      

 

Czy wskazana osoba posiada wykształcenie wyższe 
TAK/NIE 

podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………… 

 

ekspert 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 techniczno-ekonomicznej dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy Z 

o długości co najmniej 5 km każda (np. analiza ekonomiczna, analiza efektywności ekonomicznej, studium wykonalności, rezultaty 

studium wykonalności zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi). 



 
 
 

  

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 

 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji  

Klasa drogi lub ulicy 

projektowanej w 

ramach dokumentacji 

Długość 

projektowanej 

drogi lub ulicy 

Funkcja   

autor/współautor 

Termin 

 wykonania 

dokumentacji 

Odbiorca 

dokumentacji 

1. 

2. 

(….) 

      

 

Czy wskazana osoba posiada wykształcenie wyższe 
TAK/NIE 

podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………… 

 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 
  



 
 
 

  

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                                Załącznik nr 6 do SWZ 

 
 

 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
 

 
 

(Przykład) 
zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie opracowania pn. 

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. 

 
 
Działając w imieniu ………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla wykonawcy 
.…………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z 
treścią art. 118 ustawy Pzp, w następującym zakresie: ………………………………………………………….. 
 
Jednocześnie oświadczam że stosunek łączący mnie z ww. wykonawcą gwarantuje rzeczywisty 
dostęp  do udostępnionych mu zasobów, na potwierdzenie czego przedstawiam, co następuje: 

 
1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:  

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

2. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu  
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
.………..……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Informacja, 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 usługi, których zdolności dotyczą: 

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

 

 
  
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 
  



 
 
 

  

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                                Załącznik nr 7 do SWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE 
 
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej  
 
Wykonawca: 
 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie opracowania pn. 

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, oświadczam, co następuje: 

 
1. Przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 

ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.)  
z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, w niniejszym postępowaniu. 
 

2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 
................................................................................................................................................. 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
  



 
 
 

  

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                                Załącznik nr 8 do SWZ 

 
 
 OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE 

 

……………………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres) 
 

Oświadczenie  
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie opracowania 

pn. 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, oświadczamy, iż informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie 

Zamówienia w zakresie podstaw do wykluczenia o których mowa w:  

 
1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  
 
2. art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego,  
 
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 

na celu zakłócenie konkurencji,  
 
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,  
 
 - są aktualne. 

 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
  



 
 
 

  

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                                Załącznik nr 9 do SWZ 

 
 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
Wykonawca: 
 
 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*  

 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie opracowania 
pn. 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, oświadczam, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zakres usług 

1   

2   

3   

…   

 
* składają wyłącznie Wykonawcy WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
  



 
 
 

  

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                              Załącznik nr 11 do SWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
                                                                                                                      

Wykonawca: 
 
……………………………………… 
     (pełna nazwa/firma, adres) 
 

 

WYKAZ OSÓB 

 
(dla potrzeb oceny kryterium - Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie opracowania pn. 

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. 

W celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia“ wykonawca musi wykazać inne opracowania/dokumentacje niż te, które zostaną wykazane 

na ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia osób skierowanych do 

realizacji zamówienia. W przypadku wykazania tych samych opracowań/dokumentacji zarówno do 

kryterium oceny ofert jak i na warunek udziału w postępowaniu wykonawca nie otrzyma punktów za 

te opracowania w ramach kryterium oceny ofert. 

Wykazane opracowania/dokumentacja muszą być zrealizowane przez te same osoby, które zostaną 

wskazane w wykazie osób na spełnienie warunku udziału w postępowaniu (wykazy na ocenę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu i na kryterium muszą być rozłączne). 

Wykazane opracowania/dokumentacja muszą być zrealizowane przed upływem terminu składania ofert w 

niniejszym postępowaniu.  

1. Oświadczam, że niżej wymienione osoby, które skieruję do realizacji przedmiotu zamówienia 

posiadają następujące kwalifikacje i doświadczenie, ponad to które zostanie wykazane na 

warunek udziału w postępowaniu: 

  



 
 
 

  

Kierownik Projektu 

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 

 

L.p. 
Nazwa 

opracowanej 

dokumentacji  

Klasa drogi lub 

ulicy 

projektowanej 

w ramach 

dokumentacji 

Długość 

projektowanej 

drogi lub ulicy 

Funkcja   

autor/współautor 

Czy osoba, opracowując 

dokumentację pełniła 

funkcję Projektanta 

branży drogowej  

TAK/NIE 

Termin 

 wykonania 

dokumentacji 

Odbiorca 

dokumentacji 

1. 

2. 

(….) 

       

 

ekspert ds. analiz i prognoz ruchu 

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 

 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji  

Klasa drogi lub ulicy 

projektowanej w 

ramach dokumentacji 

Długość 

projektowanej 

drogi lub ulicy 

Funkcja   

autor/współautor 

Termin 

 wykonania 

dokumentacji 

Odbiorca 

dokumentacji 

1. 

2. 

(….) 

      

 
 

ekspert ds. analiz środowiskowych 

 

imię i nazwisko:………………………………………………………… 

 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji  

Klasa drogi lub ulicy 

projektowanej w 

ramach dokumentacji 

Długość 

projektowanej 

drogi lub ulicy 

Funkcja   

autor/współautor 

Termin 

 wykonania 

dokumentacji 

Odbiorca 

dokumentacji 

1. 

2. 

(….) 

      

 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

  



 
 
 

  

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                              Załącznik nr 12 do SWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
                                                                                                                      

Wykonawca: 
 
……………………………………… 
     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 

UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA 

NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie opracowania pn. 

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. 

 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania 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 (Dz. Urz. UE nr L 

229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady 

(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 

111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.3 

 
3 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 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 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. 



 
 
 

  

2. 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. poz. 835).4 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU 

UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM 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.] 

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), 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić 

odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości 

przedmiotowego zamówienia.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% 

WARTOŚCI 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 

 
4 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, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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. 



 
 
 

  

którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości 

zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

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 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA: 

[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.] 

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 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

OŚWIADCZENIE 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. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 



 
 
 

  

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                              Załącznik nr 13 do SWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
                                                                                                                      

Wykonawca: 
 
……………………………………… 
     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 

UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA 

NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie opracowania pn. 

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. 

 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 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 (Dz. Urz. UE nr L 

229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady 

(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 

111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.5 

 
5 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 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 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 

 



 
 
 

  

2. 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. poz. 835).6 

OŚWIADCZENIE 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. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

 
 
 

 Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 
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. 
6 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, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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. 


