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Czernikowo, dnia 20.04.2022 r. 

IWP.271.1.4.2.2022 

Do wszystkich Wykonawców 

nr post. 2022/BZP 00109737/01 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 

101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00109737/01 

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

i zmianie terminu składania ofert 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

A. Punkt 6. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

6. Podstawy wykluczenia z postępowania: 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

6.1.1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj.:  

6.1.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 

w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz 

z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 

1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
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wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. 

poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa 

w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

6.1.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.1.1.1.; 

6.1.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

6.1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

6.1.1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6.1.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj.: 

6.1.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury. 
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6.2. 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. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się: 

6.2.1.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra 

SWiA na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

6.2.1.2. wykonawcę, 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 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 

prowadzoną przez Ministra SWiA 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; 

6.2.1.3. wykonawcę, 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 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę prowadzoną przez 

Ministra SWiA 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. 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

6.4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

przewidziane są względem Wykonawcy. 

6.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.1.2.1. Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, 

jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy 

kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo 

sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.1.2.1. jest 

wystarczająca do wykonania zamówienia. 

6.6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

6.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (pkt 6.1.1.1.; 6.1.1.2.; 6.1.1.5.; 6.1.2.1. SWZ), jeżeli 

udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

6.7.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

6.7.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 

ścigania, lub Zamawiającym; 
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6.7.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

6.8. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 6.7., są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

6.9. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.1. następuje zgodnie z art. 111 ustawy 

Pzp. 

6.10. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.2. następuje na okres trwania 

okoliczności określonych w pkt 6.2.  

Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia 

w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego tj. od dnia 01 maja 2022 roku. 

B. Punkt 7.5.6. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 

i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz  w 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, natomiast w odniesieniu do warunków 

dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz 

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków przez 

Wykonawców. 

C. Punkt 7.6.6. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt 5.2.3. i 5.2.4., a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz w 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, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

D. Punkt 10.1. w dotychczasowym brzmieniu:  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, 
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tj. do dnia 21.05.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia 27.05.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

E. Punkt 15.2. SWZ w dotychczasowym brzmieniu:  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo na stronie odpowiedniego 

postępowania - do dnia 22.04.2022 r. do godziny 9:00. 

otrzymuje brzmienie:  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo na stronie odpowiedniego 

postępowania - do dnia 28.04.2022 r. do godziny 9:00. 

F. Punkt 15.8. SWZ w dotychczasowym brzmieniu:  

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 22.04.2022 r. 

o godz. 9.15, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

otrzymuje brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 28.04.2022 r. 

o godz. 9.15, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Z uwagi na dodanie, wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, przesłanek wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zmianie uległy również składane wraz z ofertą Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie 

Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp zmiana treści SWZ zostaje udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo 

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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