
 

 
 

ZOM-NZP.241.6.2022.ABA 

ZOM/KP/5/22 

1687              Warszawa, dnia 10 maja 2022 r. 

   

 

WYKONAWCA 

 

 

dot. postępowania ZOM/KP/5/22 na Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic  
m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2022-2026 – rejon IV.  

 
Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że w SWZ wprowadza następujące zmiany: 

 
1. Część V – Podstawy wykluczenia - otrzymuje brzmienie: 

„V. Podstawy wykluczenia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; 

2) 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; 

3) art.  5 k rozporządzenia 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).” 

 

2. Część VII – Wykaz podmiotowych środków dowodowych, ust. 1, 2, 3 – otrzymują brzmienie: 

 

„VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  - 

JEDZ, zgodnie z załącznikiem nr 2, aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego oraz oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2a do SWZ.  
a) JEDZ  stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia w postępowaniu, na dzień składania 

ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe, wskazane w ust. 3. 

b) instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych:https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf  
 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu – JEDZ  oraz oświadczenie zał. nr 2a składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o  zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego, 
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie 



 
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.   

3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w: 
3.1. oświadczeniu, o którym mowa  w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia                                  

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami  porozumienia mającego 

na celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, 
e) 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. 

3.2. oświadczeniu dot. art.  5 k rozporządzenia 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).” 

 
3. Część X – Opis sposobu przygotowania ofert, ust. 5– otrzymuje brzmienie: 

„5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do 

SWZ; 

2) wypełniony formularz „Cen jednostkowych” – załącznik  1a do SWZ; 

3) wypełniony „Kosztorys” o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1/IV; 

4) oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej 

z załącznikiem nr 2 do SWZ,  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu składa każdy z wykonawców; 

5) oświadczenie własne wykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2a do SWZ, 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu składa każdy z wykonawców; 

6) potwierdzenie wniesienia wadium; 

7) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

8) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie      

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.” 

 
4. Część XVII – Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ust. 1– otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie dostarczyć 
zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 

1) umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy), 

2) informacje dotyczące podwykonawcy (o ile dotyczy) wraz z podaniem:  

- zakresu powierzonych prac, 

- wartości tych prac lub ich procentowego udziału w całości prac objętych umową. 
W przypadku, gdy na podwykonawcę przypada ponad 10 % wartości zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć stosowną aktualizację oświadczenia  - zał. nr 2a do SWZ. 

 

5. Dodaje się załącznik nr 2a do SWZ – Oświadczenie – w brzmieniu załącznika do pisma.  

 

 

Zał. 1 



Załącznik nr 2a do SWZ 

 ZOM/KP/5/22 

 

 Wykonawca  

………………………………………………  

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

Składane w związku 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. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), 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) 

 
Na potrzeby postępowania  „Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy                   

w sezonie zimowym i letnim w latach 2022-2026 – rejon IV”  oświadczam, że nie jestem: 

1. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji; 
2. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 

w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub 
organów z siedzibą w Rosji; 

3. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem: 
a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji lub 

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, 

podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji 

 
oraz, że żaden z moich podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach 
polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej  
z powyższych kategorii podmiotów. 
        
 
 
 
 

........................................................................ 
                                                                                                                             (podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy) 
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