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Legnica, dnia 03.01.2022r.  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

NZP/1/2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych  

oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających 

na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy” - 

NZP/TZZ/5/2021.   

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFYIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
11.09.2019r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129  z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje 
zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, o której mowa 
poniżej. 

Zamawiający zmienia zapisy w pkt X.1.1c) SWZ na następujące: 
„c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r., poz. 1133 oraz z 2021r., poz. 2054)  
lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  
(Dz. U. z 2021r., poz. 523, 1292, 1559 i 2054),”.  

Konieczność wprowadzenia powyższej modyfikacji SWZ wynika z faktu,  
iż od 1 stycznia 2022r. rozszerzono obligatoryjną przesłankę wykluczenia Wykonawcy  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w art. 108 ust. 1  
pkt 1 lit c) ustawy Pzp poprzez dodanie odesłania do art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. Powyższa zmiana została wprowadzona do ustawy Pzp na podstawie  
art. 10 ustawy z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 2054) i zgodnie z art. 15 w/w ustawy obowiązuje  
od 01.01.2022r. również w odniesieniu do przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, ponieważ w/w ustawa nie wyłącza obowiązku stosowania 
rozszerzonej przesłanki wykluczenia z postępowania w odniesieniu do postępowań 
wszczętych i niezakończonych przed dniem 01.01.2022r. 



2 
 

Wprowadzona niniejszym pismem zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  
nie jest istotna dla sporządzenia oferty oraz nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu  
na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, a więc zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp 
Zamawiający nie jest zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert. W związku z powyższym 
termin składania  i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.   
 

 

Z poważaniem 

Bogusław Graboń – Prezes Zarządu  

  

 


