ZAMAWIAJĄCY
33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym pn:

„Wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych
oraz umywalek wolnostojących”
Nr referencyjny: Zp20/2022

Przedmiotowa modyfikacja wynika z poniższych aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
2. ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Nowa Dęba 2022

Nr referencyjny: Zp20/2022
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych,
zamawiający 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie informuje, że dokonuje
następującej zmiany treści SWZ.
ROZDZIAŁ XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału XII tj. podstawy wykluczenia z postępowania
poprzez dodanie ust. 4 pkt 1) i 2) o następującej treści:
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego:
2) art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH:
Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału XIV tj. Informacja o podmiotowych środkach
dowodowych poprzez nadanie mu w ust. 1, 2 i 3 nowego brzmienia oraz dodanie nowego
załącznika do SWZ:
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego na formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 ustanawiającym standardowy formularz
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ,
2) oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
▪ art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z załącznikiem do SWZ,
▪

art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie – zgodnie z załącznikiem do SWZ.

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa powyżej
w części odnoszącej się do braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
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Oświadczenie w zakresie części dotyczącej potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, skład ten z Wykonawców, który wykazuje ich spełnienie.
3. Oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. Oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
Zamawiający dokonuje również modyfikacji rozdziału XIV tj. Informacja o podmiotowych
środkach dowodowych poprzez nadanie mu w ust. 6 pkt 3) nowego, następującego brzmienia:
3)

Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w:
a) art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(oświadczenie JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w:
▪ art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych;
▪ art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych.
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,
c) art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Zamawiający dokonuje również modyfikacji rozdziału XVII tj. Termin związania ofertą poprzez
nadanie mu w ust. 1 nowego, następującego brzmienia:
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 13 sierpnia
2022r.
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zamawiający dokonuje również modyfikacji rozdziału XVIII tj. Opis sposobu przygotowania
oferty poprzez nadanie mu w ust. 22 nowego, następującego brzmienia:
22. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i załączniki:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze
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wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 ustanawiającym standardowy formularz
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
2) oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
▪ art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z załącznikiem do SWZ,
▪

art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie – zgodnie z załącznikiem do SWZ.

3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XXII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zamawiający dokonuje również modyfikacji rozdziału XXII tj. Sposób oraz termin składania
ofert poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca składa pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/33wog
Ofertę należy złożyć do dnia: 16 maja 2022r. godzina: 08:00.
2. Za datę i godzinę wpływu (odbioru) oferty, przyjmuje się datę i godzinę złożenia
wygenerowaną dla tej oferty przez Platformę zakupową.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
4. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający poinformuje niezwłocznie
o tym fakcie na stronie internetowej prowadzonego postępowania (zakładka
„Komunikaty”).

ROZDZIAŁ XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT:
Zamawiający dokonuje również modyfikacji rozdziału XXIII tj. Termin otwarcia ofert poprzez
nadanie mu w ust. 1 nowego, następującego brzmienia:
1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików składających się na ofertę, złożonych
za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 16 maja 2022r. o godzinie 09:00.
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ROZDZIAŁ XXX. ZAŁĄCZNIKI:
Zamawiający dokonuje również modyfikacji rozdziału XXX tj. Załączniki poprzez dodanie
nowego załącznika tj. Oświadczenie własne Wykonawcy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis przedmiotu zamówienia.
Formularz ofertowy.
Formularz szczegółowej wyceny.
Projekt umowy.
Oświadczenie JEDZ.
Oświadczenie własne Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż w wyniku niniejszej zmiany treści SWZ, dokonał zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, który wraz z publikacją niniejszej zmiany treści SWZ publikuje na
stronie prowadzonego postępowania.

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/-/ Dorota UZAR-NOWAK

Wyk. D. Uzar-Nowak/ A. Tworek
261-162-206
11.05.2022r
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