Sokółka, dnia 26.04.2022r.
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/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

ZMIANY TREŚCI SWZ
dot.:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt
1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.:
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.-Ostrów N.-Górany-Leszczany-Nietupa-Szaciły-Kruszyniany wraz z
budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki.”
Część 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa –
Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.
Część 2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie
Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.
Część 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie
Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.
Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr
1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

ZMIANY TREŚCI SWZ
Zamawiający mając na uwadze konieczność dostosowania dokumentacji zamówienia do przepisów ustawy z dnia 13
kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), działając na mocy art. 286 ust. 1 PZP informuje, że
zmianie uległy następujące zapisy SWZ:
Zmiana nr 1:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 5 treść:
„5. Termin wykonania zamówienia.
5.1.

Część 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany –
Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w
Powiecie Sokólskim.

5.1.1.

Termin realizacji niniejszego zadania – 18 miesięcy od popisania umowy z Wykonawcą (jest to termin
całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre
prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.

5.1.2.

Minimalny okres gwarancji.
– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.

5.2.

Część 2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na
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terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.
5.2.1.

Termin realizacji niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia
prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre
prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.

5.2.2.

Minimalny okres gwarancji.
– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.

5.3.

Część 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów
Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły
- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim

5.3.1.

Termin wykonania: 18 miesięcy od podpisania umowy.

5.3.2.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych
dot. zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.–Ostrów N.–Górany–Leszczany–Nietupa–
Szaciły–Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki. Część 1 Przebudowa ciągu
komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany- Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na
odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim” oraz przez jeden
miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.

5.3.3.

Do 18 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre
prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.

5.3.4.

Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.

5.4.

Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi
powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

5.3.1.

Termin wykonania: 18 miesięcy od podpisania umowy.

5.3.2.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych
dot. zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.–Ostrów N.–Górany–Leszczany–Nietupa–
Szaciły–Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki. Część 2 Budowa mostu na rz.
Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w
Powiecie Sokólskim” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po zakończeniu
realizacji zadania.

5.3.3.

Do 18 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre
prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.

5.3.4.

Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.”

zastępuje się treścią:
„5. Termin wykonania zamówienia.
5.1.

Część 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany –
Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w
Powiecie Sokólskim.

5.1.1.

Termin realizacji niniejszego zadania – 17 miesięcy od popisania umowy z Wykonawcą (jest to termin
całkowitego rozliczenia budowy przez Wykonawcę).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre
prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.
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5.1.2.

Minimalny okres gwarancji.
– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.

5.2.

Część 2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na
terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

5.2.1.

Termin realizacji niniejszego zadania – 17 miesiący od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia
prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre
prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.

5.2.2.

Minimalny okres gwarancji.
– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.

5.3.

Część 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów
Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły
- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim

5.3.1.

Termin wykonania: 17 miesięcy od podpisania umowy.

5.3.2.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych
dot. zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.–Ostrów N.–Górany–Leszczany–Nietupa–
Szaciły–Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki. Część 1 Przebudowa ciągu
komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany- Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na
odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim” oraz przez jeden
miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.

5.3.3.

Do 17 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre
prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.

5.3.4.

Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.

5.4.

Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi
powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

5.4.1.

Termin wykonania: 17 miesięcy od podpisania umowy.

5.4.2.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych
dot. zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.–Ostrów N.–Górany–Leszczany–Nietupa–
Szaciły–Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki. Część 2 Budowa mostu na rz.
Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w
Powiecie Sokólskim” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po zakończeniu
realizacji zadania.

5.4.3.

Do 17 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre
prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.

5.4.4.

Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.”

Zmiana nr 2:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 27.05.2022r.”
zastępuje się treścią:
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 16.06.2022r.”
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Zmiana nr 3:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia 29.04.2022r., do
godziny 1200”
zastępuje się treścią:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia 19.05.2022r., do
godziny 1200”
Zmiana nr 4:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2022r., godz. 1230”
zastępuje się treścią:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.05.2022r., godz. 1230”
Zmiana nr 5:
W SWZ Instrukcji dla Wykonawców w pkt 6. Podstawy Wykluczenia, po pkt 6.7. dodaje się pkt 6.8., 6.8.1. – 6.8.9.
6.8.
Zgodnie z art. 1 pkt 3 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)
w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec
osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje się sankcje polegające na
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).
6.8.1. Stosownie do treści 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),
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1)

2)

3)

wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i
udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca
2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 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
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);
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 Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18
maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w
agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i
niezależność Ukrainy lub im zagrażających 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 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);
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 Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i
rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w
odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających 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 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
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przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
poz. 835).
6.8.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 6.8.1.
6.8.3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie 6.8.1., zamawiający odrzuca
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego
wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom,
oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z
takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do
złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do
udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6.8.4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z pkt 6.8.1. jest wykonywana zgodnie z art.
596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
6.8.5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie
się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
6.8.6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt, 6.8.1., które w okresie tego wykluczenia
ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
6.8.7. Karę pieniężną, o której mowa w pkt, 6.8.6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji,
w wysokości do 20 000 000 zł.
6.8.8. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6.8.6, stanowią dochód budżetu państwa.
6.8.9. W celu potwierdzenia braku istnienia ww. okoliczności wykluczenia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
samodzielnego badania w szczególności ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Zmiana nr 6:
W Specyfikacji Warunków Zamówienia Instrukcji dla Wykonawców w druku „Oferta na wykonanie zamówienia”,
odpowiednio w załącznikach: Załącznik 1a; Załącznik 1b; Załącznik 1c; Załącznik 1d, w części B tych druków Deklaracja Wykonawcy, po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a. Oświadczam/oświadczamy, że składając niniejszą ofertę znane mi/nam są przesłanki wykluczenia z postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), wynikające z treści 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), wskazane odpowiednio w treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt 6 Instrukcji dla Wykonawców, w tym również sankcja w postaci kary
pieniężnej w przypadku podlegania tym przesłankom.”
Zmiana nr 7:
W Specyfikacji Warunków Zamówienia Instrukcji dla Wykonawców w druku „Oświadczenie wykonawcy składane na
podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129
z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp)”, stanowiącym Załącznik 2, w części II „Oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania”, dotychczasowa treść:
„1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4); 5); 7); 8); 10)
Ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…. Ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.
109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, 8, 10 Ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością/okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2
Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………
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4. 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.”
otrzymuje brzmienie:
„1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4); 5); 7); 8); 10)
Ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…. Ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.
109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, 8, 10 Ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością/okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2
Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………….
4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu 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).
5. 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.”
Zmiana nr 8:
W Specyfikacji Warunków Zamówienia Instrukcji dla Wykonawców w druku „Oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp)”, stanowiącym Załącznik 4, w
części II „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”, dotychczasowa treść:
„1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-4 i 6 Ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4); 5); 7); 8); 10)
Ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………….…………………………………………………………………………………………………………….…. Ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 lub art. 109
ust. 1 pkt 4, 5 i 7, 8, 10, Ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………….
4. 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.”
otrzymuje brzmienie:
„1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-4 i 6 Ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4); 5); 7); 8); 10)
Ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………….……………………………………………………………………………………………………………….…. Ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 lub art. 109
ust. 1 pkt 4, 5 i 7, 8, 10, Ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…
4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
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2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
5. 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.”
Zmiana nr 9:
W Rozdziale II – Projektowane postanowienia umowy, Część 1 Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów
Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły –
Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim, w § 5 Terminy realizacji przedmiotu umowy, ust. 1 treść:
”1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem
Planowany termin zakończenia robót budowlanych
umowy, tj. do dnia ….……………..”
zastępuje się treścią:
„1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem
Planowany termin zakończenia robót budowlanych
umowy, tj. do dnia ….……………..”

przedmiotu umowy nastąpi w dniu ……………………………..
i wykonania umowy nastąpi do 18 miesięcy od podpisania

przedmiotu umowy nastąpi w dniu ……………………………..
i wykonania umowy nastąpi do 17 miesięcy od podpisania

Zmiana nr 10:
W Rozdziale II – Projektowane postanowienia umowy, Część 2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi
powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim, w § 5 Terminy
realizacji przedmiotu umowy, ust. 1 treść:
„1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………………………….. Termin
zakończenia robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia ….……………..
1)

Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do
dnia……………… Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej.

Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 18
miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia ….…………….. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości
robót projektowych i budowlanych.”
zastępuje się treścią:
2)

„1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………………………….. Termin
zakończenia robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia ….……………..
1)

Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do
dnia……………… Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej.

2)

Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 17
miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia ….…………….. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości
robót projektowych i budowlanych”

Zmiana nr 11:
W Rozdziale III – Opis przedmiotu zamówienia do zadania, Część 1 Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów
Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły –Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły –
Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim., w pkt 7. Termin realizacji treść:
„7. Termin realizacji
Termin realizacji zadania – 18 miesięcy od popisania umowy z Wykonawcą
Do 18 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
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zastępuje się treścią:
„7. Termin realizacji
Termin realizacji zadania – 17 miesięcy od popisania umowy z Wykonawcą
Do 17 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
Zmiana nr 12:
W Rozdziale IV – Program funkcjonalno – użytkowy, Część 2 Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej
nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim., w pkt 2.4.3. Wymagane
terminy realizacji zadania treść:
„2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);
Do 18 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca. ”
zastępuje się treścią:
„2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizację niniejszego zadania – 17 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);
Do 17 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca. ”

Zmiana nr 13:
W Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia, Część 3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa
ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany – Nietupa- Szaciły - Kruszyniany na
odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim, w pkt 9. Termin wykonania
usługi treść:
„9.
Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 18 miesięcy od podpisania umowy.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.Ostrów N.-Górany-Leszczany-Nietupa-Szaciły-Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki.
Część 1 Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany- Nietupa - Szaciły
- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim” oraz przez
jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.
Do 18 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.”
zastępuje się treścią:
„9.
Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 17 miesięcy od podpisania umowy.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.Ostrów N.-Górany-Leszczany-Nietupa-Szaciły-Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki.
Część 1 Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany- Nietupa - Szaciły
- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim” oraz przez
jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.
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Do 17 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.”
Zmiana nr 14:
W Rozdziale IV – Opis Przedmiotu zamówienia, Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa
mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w
Powiecie Sokólskim, w pkt 9. Termin wykonania usługi treść:
„9.
Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 18 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji przez Wykonawcę zadania w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy od podpisania umowy).
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: „„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.-Ostrów N.-Górany-Leszczany-Nietupa-SzaciłyKruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki.
Część 2 Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie
Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po
zakończeniu realizacji zadania.
Do 18 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15marca.”
zastępuje się treścią:
„9.
Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 17 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji przez Wykonawcę zadania w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy od podpisania umowy).
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: „„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.-Ostrów N.-Górany-Leszczany-Nietupa-SzaciłyKruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki.
Część 2 Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie
Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po
zakończeniu realizacji zadania.
Do 17miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15marca.”

Zamawiający informuje i przypomina, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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Załącznik:
1. Programy funkcjonalno – użytkowe z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
2. Opisy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
3. Projektowane postanowienia umowy z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
4. Druki edytowalne z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
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