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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/220125/1 NA: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD M. GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I: BUDOWA OBWODNICY 

SOŚNICOWIC”. 

 

 

 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany 
treść SWZ w następujących miejscach: 

1. dodając pkt. 12 do spisu zawartości SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

12 Oświadczenie Wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 3A 

2. dodając pkt. 7B do SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
7.B. OGÓLNOUNIJNY ZAKAZ UDZIAŁU ROSYJSKICH WYKONAWCÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 

Na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 31.07.2014 r. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 
1) w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakazuje się udziału: 
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); lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b). 
Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności Wykonawca polega, 
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

3. dodając ppkt. i) do pkt.14.10.SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
i) Oświadczenie wykonawcy na lub wg druku załącznika 3A. 

4. dodając pkt. 41.12. do SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
41.12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz 

z ofertą Oświadczenie wykonawcy na lub wg druku załącznika 3A. 

5. dodając pkt. 42.7. do SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
42.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich składa oświadczenie 

wykonawcy na lub wg druku załącznika 3A. 

6. dodając pkt. 43.13. do SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
43.13. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie na lub wg druku załącznika 3A, dotyczące tego 

podwykonawcy. 

Zamawiający zamieszcza Oświadczenie wykonawcy wzór załącznika nr 3A do SWZ. 

 

 

 

Załącznik: 

1. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3A 

 

Otrzymują:  

1. STRONA INTERNETOWA www.zdw.katowice.pl  
 

 

 

Opracowała: Magdalena Marciniak 

http://www.zdw.katowice.pl/
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