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Legnica, dnia 29.04.2022r. 
    

 Do wszystkich Wykonawców 

NZP/125/2022 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów 
ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy  
z podziałem na części” - NZP/TO/4/2022. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ  
O ZMIANIE TREŚCI SPECYFYIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z wniesionymi przez Wykonawców w dniach 20.04.2022r.  
i 21.04.2022r. wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
w w/w postępowaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

Zamawiający niniejszym pismem na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp 
dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, która prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z dyspozycją  
art. 137 ust. 5 ustawy Pzp, niniejsze pismo zostanie udostępnione na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania po publikacji sprostowania, ogłoszenia zmian  
lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu albo po upływie 48 godzin  
od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania od Zamawiającego 
sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia  
o zamówieniu. 
 
 
Pytanie nr 1: 
„SWZ VII. Termin wykonania zamówienia  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na:  

1) Dotyczy części nr 1 i części nr 2 zamówienia: 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 

2) Dotyczy części nr 3 i części nr 4 zamówienia: 12 miesięcy przy czym termin przekazania 

pojazdów nastąpi w terminie 21 dni  od podpisania umowy?” 

 
Odpowiedź (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA): 
Nie. Termin dostawy pojazdu na podstawie umowy sprzedaży (dotyczy części nr 1 i 2 
zamówienia) oraz termin przekazania Zamawiającemu pojazdu stanowiącego przedmiot 
dzierżawy (dotyczy części nr 3 i 4 zamówienia) wynosi 7 dni, licząc od podpisania umowy.
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Pytanie nr 2: 
„SWZ IX. 4) a) Zdolność zawodowa 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi 

wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy fabrycznie 

nowego lub używanego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki zrealizowane na podstawie 

umowy sprzedaży. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na:  Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku 
dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie ci najmniej dwie dostawy fabrycznie nowego lub używanego samochodu ciężarowego  
z zabudową śmieciarki zrealizowane na podstawie umowy sprzedaży lub faktury?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA): 
Przez umowę sprzedaży należy rozumieć sytuację, w której Sprzedawca (Wykonawca) przenosi  
na Kupującego własność rzeczy i wydaje mu rzecz, natomiast Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać 
i zapłacić Sprzedawcy cenę. Dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
zdolności zawodowej dla części nr 1 i 2 zamówienia wystarczające jest więc dokonanie sprzedaży 
pojazdu na podstawie faktury sprzedaży, tj. bez zawarcia odrębnej umowy sprzedaży, jeżeli doszło  
do wydania rzeczy (pojazdu) Kupującemu wraz z przeniesieniem na Kupującego prawa własności rzeczy 
(pojazdu). Mając na uwadze powyższe rozumienie umowy sprzedaży Zamawiający nie zmienia zapisów 
w pkt IX.4a) SWZ. 
 
 

Pytanie nr 3: 
„Załącznik nr 1a i 1b do SWZ §8. Kary umowne oraz prawo odstąpienia od umowy. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych z 2% na 1%, z 100,00 zł na 50,00 zł, z 50,00  
na 25 zł oraz z 200,00 zł na 100,00 zł?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA): 
Nie. Zapisy umowne pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie nr 4: 
„Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. Charakterystyka pojazdu stanowiącego przedmiot 
zamówienia w ramach części nr 1 i nr 2.  
a) rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 80 000 km. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na:  rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 130 000 km?” 

 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA): 
Nie. Zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.   
 
 

Pytanie nr 5: 
„Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. Charakterystyka pojazdu stanowiącego przedmiot 

zamówienia w ramach części nr 1 i nr 2. 

a) fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika 
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Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika  
lub od skrzyni biegów zgodnie z wytycznymi producenta zabudowy?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA): 
Nie. Zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.   

 
 

Pytanie nr 6: 
„Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. Charakterystyka pojazdu stanowiącego przedmiot 

zamówienia w ramach części nr 1 i nr 2. 

a) kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa  

+ 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem 

bezpieczeństwa + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa lub 2 połączone 

fotele?” 

 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA): 
Tak. Zamawiający zmienia zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2 zamówienia  
(w pkt 5.a) tiret trzynaste oraz w pkt 6.a) tiret trzynaste) na następujące:  

„- kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy  pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa  
+ 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa lub dwa połączone fotele”. 

Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabelach w pkt od 4.3a) do pkt 4.3b) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 
 
 

Pytanie nr 7: 
„Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. Charakterystyka pojazdu stanowiącego przedmiot 

zamówienia w ramach części nr 1 i nr 2. 

a) klimatyzacja fabryczna  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: klimatyzacja fabryczna lub pozafabryczna zgodna  

z zaleceniami producenta podwozia?” 

 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA): 
Nie. Klimatyzacja musi być fabryczna.  

 
 

Pytanie nr 8: 
„Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot 

zamówienia w ramach części nr 3. Pojazd nr 1, 2, 3. 

a) kabina posiadająca min. 3 miejsca 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: kabina posiadająca min. 3 miejsca lub 2 miejsca?” 

 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA): 
Nie. Kabina musi posiadać min. 3 miejsca. 
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Pytanie nr 9: 
„Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot 

zamówienia w ramach części nr 3. Pojazd nr 1, 2, 3. 

b) zabudowa skrzyniowa (jedno lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowczym tylnym, 

przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców 

wtórnych i odpadów wielogabarytowych. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: zabudowa skrzyniowa (jedno lub wielokomorowa)  

z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych  

w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielogabarytowych (min. 2 pojazdy  

do odpadów wielogabarytowych)?” 

 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA): 
Nie. Zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.   
 
 

Pytanie nr 10: 
„Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot 

zamówienia w ramach części nr 3. Pojazd nr 1, 2, 3. 

b) kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny  

z panelem sterowania zabudowy. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 

umieszczony w kabinie pojazdu?” 

 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający zmienia zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia  
(w pkt 7.1b) tiret piętnaste, w pkt 7.2b) tiret piętnaste i w pkt 7.3b) tiret piętnaste) na następujące:  

 „- kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz oddzielny monitor w kabinie do kamery wstecznej  
lub monitor kompatybilny z panelem sterowania zabudowy” 

Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabeli w pkt 4.3c) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe przedmiotu 
zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 
 
 

Pytanie nr 11: 
„Część nr 3 i 4 zamówienia 

Czy Zamawiający w celu oszacowania miesięcznego czynszu dzierżawy pojazdów może podać jaki 

przebieg średniomiesięczny będzie miał każdy z pojazdów, czy praca 1 czy 2 zmianowa?” 

 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 I 4 ZAMÓWIENIA): 
Miesięczny przebieg pojazdów stanowiących przedmiot dzierżawy jest trudny do oszacowania. Pojazdy 
mogą pracować w systemie 2-zmianowym. 
 

 

Pytanie nr 12: 
„Pytania do części 3 i 4 postępowania: 
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Czy zamawiający dopuszcza pojazdy wyposażone w urządzenia załadowcze o wysokiej krawędzi typu 
Zoeller 2301?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 I 4 ZAMÓWIENIA): 
Tak. Zamawiający dopuszcza pojazdy wyposażone w urządzenia załadowcze o wysokiej krawędzi typu 
Zoeller 2301.  
Mając na uwadze powyższe Zamawiający zmienia zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia dla części 
nr 3 i 4 zamówienia (w pkt 7.1b) tiret dziewiąte, w pkt 7.2b) tiret dziewiąte, w pkt 7.3b) tiret dziewiąte, 
w pkt 8.1b) tiret dziewiąte, w pkt 8.2b) tiret dziewiąte i w pkt 8.3b) tiret dziewiąte) oraz w tabelach  
w pkt 4.3c) tiret pierwsze i w pkt 4.3d) tiret pierwsze w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) 
na następujące: 
„- urządzenie załadowcze jednolite, uniwersalne, tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami  
o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 1100 
litrów (Zamawiający dopuszcza urządzenie załadowcze o wysokiej krawędzi typu Zoeller 2301)”. 
 
 

Pytanie nr 13: 
„Pytania do części 3 i 4 postępowania: 
Czy zamawiający dopuszcza pojazdy wyposażone w zabudowy bębnowe tj. Faun Rotopresss?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 I 4 ZAMÓWIENIA): 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza pojazdów wyposażonych w zabudowy bębnowe tj. Faun Rotopresss. 
 
 

Pytanie nr 14: 
„Pytania do części 3 i 4 postępowania: 
Czy zamawiający dopuszcza pojazdy ze sterowaniem jednokanałowym (zawieszenie przednie  
na resorze)?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 I 4 ZAMÓWIENIA): 
Tak. Zamawiający dopuszcza pojazdy ze sterowaniem jednokanałowym (zawieszenie przednie  
na resorze). Zawieszenie tylne musi posiadać sterowanie pneumatyczne. 
Zamawiający zmienia zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 3 i 4 zamówienia  
(w pkt 7.1a) tiret szóste, w pkt 7.2a) tiret szóste, w pkt 7.3a) tiret szóste, w pkt 8.1a) tiret szóste,  
w pkt 8.2a) tiret szóste i w pkt 8.3a) tiret szóste) na następujące:  

 „-zawieszenie tylne pneumatyczne- sterowanie jednokanałowe lub dwukanałowe” 

Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabelach w pkt od 4.3c) do pkt 4.3d) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 
 
 

Pytanie nr 15: 
„Pytania do części 3 i 4 postępowania: 
Czy zamawiający dopuszcza pojazdy bez króćca odpływowego i zaworu kulowego?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 I 4 ZAMÓWIENIA): 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza pojazdów bez króćca odpływowego i zaworu kulowego. 
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Pytanie nr 16: 
„Pytania do części 3 i 4 postępowania: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie przez Zamawiającego pojęć automatycznego oraz 
pojedynczego sterowania mechanizmem załadowczym?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 I 4 ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający dopuszcza automatyczny wrzutnik, który samoistnie zabiera pojemniki po zamontowaniu 
na windzie załadowczej, oraz manualny załadunek tzn. zamontowanie pojemnika i uruchamianie windy 
dźwignią bądź przyciskiem. 
 
 

Pytanie nr 17: 
„Pytania do części 3 i 4 postępowania: 
Czy zamawiający dopuszcza pojazdy z automatycznym, a nie ręcznym cyklem sterowania?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 I 4 ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający dopuszcza pojazdy z automatycznym i ręcznym cyklem sterowania. 
Zamawiający zmienia zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 3 i 4 zamówienia  
(w pkt 7.1b) tiret czwarte, w pkt 7.2b) tiret czwarte, w pkt 7.3b) tiret czwarte, w pkt 8.1b) tiret czwarte, 
w pkt 8.2b) tiret czwarte i w pkt 8.3b) tiret czwarte) na następujące:  

 „-możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym i ręcznym” 

Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabelach w pkt od 4.3c) do pkt 4.3d) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 

 
 

Pytanie nr 18: 
„Dot. części 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez blokady mechanizmu różnicowego, ale posiadający system 
wspomagania do ruszania załączany za pomocą przycisku z pulpitu sterowniczego?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA): 
Tak. Zamawiający zmienia zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2 zamówienia  
(w pkt 5.a) tiret dziewiąte oraz w pkt 6.a) tiret dziewiąte) na następujące:  

„- blokada mechanizmu różnicowego albo pojazd bez blokady mechanizmu różnicowego,  
ale posiadający system wspomagania do ruszania załączany za pomocą przycisku z pulpitu 
sterowniczego” 

Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabelach w pkt od 4.3a) do pkt 4.3b) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 
 
 

Pytanie nr 19: 
„Dot. części 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuszcza opony o rozmiarze 315/70/R22.5 ?” 
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Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA): 
Tak. Zamawiający zmienia zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2 zamówienia  
(w pkt 5.a) tiret dwunaste oraz w pkt 6.a) tiret dwunaste) na następujące:  

„-opony o rozmiarze 315/80/R22.5 albo 315/70/R22.5” 

Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabelach w pkt od 4.3a) do pkt 4.3b) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 
 
 

Pytanie nr 20: 
„Dot. części 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuszcza kabinę 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem 
bezpieczeństwa i zintegrowanym zagłówkiem + ławkę dwuosobową dla obsługi wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa i zintegrowane zagłówki?” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający zmienił zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. 
 
 

Pytanie nr 21: 
„Dot. części 1 i 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd był po pełnym przeglądzie serwisowym 
uwzględniający filtry+oleje oraz niezbędne naprawy (tzn. brak wycieków układu hydraulicznego, brak 
luzów i brak uszkodzeń instalacji elektrycznej-dot zarówno podwozia jak zabudowy)?” 
  

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA): 
Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu pojazdu sprawnego technicznie, wolnego 
od wad fizycznych i prawnych, nie naruszającego praw osób trzecich oraz zgodnego z wymogami 
określonymi w Załączniku nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w ofercie Wykonawcy. 
Wskazać należy, iż w okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany będzie  
do dokonywania niezbędnych napraw własnym staraniem i na własny koszt. Zalecane jest więc 
dostarczenie Zamawiającemu pojazdu po pełnym przeglądzie serwisowym. 
  
 

Pytanie nr 22: 
„Dot. części nr 3 i 4 
Proszę o podanie terminu dostawy od daty podpisania umowy dla zad. nr 3 i 4.” 
 

Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 I 4 ZAMÓWIENIA): 
Zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy według Załącznika nr 1b do SWZ przekazanie pojazdów stanowiących 
przedmiot dzierżawy Zamawiającemu winno nastąpić w terminie 7 dni od podpisania umowy.  

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że: 

1) pkt XV.2. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„XV.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Termin składania ofert upływa dnia  12.05.2022r. o godz. 10:00.” 
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2) pkt XV.3.1) SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.05.2022r. o godz. 10:15.” 

3) pkt XVI.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.08.2022r., tj. przez okres 90 dni, licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert).” 

4) Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez dopisanie pkt X.3 SWZ w następującym brzmieniu: 

„3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006*  
i rozporządzeniu 269/2014** 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 sankcyjnej 
(dotyczy wykluczenia z postępowania); 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r., poz. 593  
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006*  
i rozporządzeniu 269/2014** albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24.02.2022r., 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 sankcyjnej (dotyczy wykluczenia z postępowania); 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006* i rozporządzeniu 
269/2014** albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022r., 
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 sankcyjnej (dotyczy wykluczenia 
z postępowania). 

*Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczące środków ograniczających  
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134  
z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.). 

**Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających  
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy  
lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.).” 

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami rozporządzenia 765/2006 i rozporządzenia 269/2014  
oraz skutkujących wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dostępna jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-
sankcjami.” 

5) Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez dopisanie pkt X.4 SWZ w następującym brzmieniu: 

„4. Na podstawie art. 1 pkt 23 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 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, 
str. 1) dodany został art. 5k do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację  

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami


9 
 

na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), który ustanawia ogólnounijny zakaz udziału 
rosyjskich Wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców  
i podmioty, na których zdolności Wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy 
przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia lub koncesji. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r.: 

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych  
lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem 
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE,  
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), 
art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE 
na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą  
w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio  
lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; 
lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym 
podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% 
wartości zamówienia. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze 
wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest: 

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych,  
i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, 
zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, 
oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia 
cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych 
radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych  
na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca  
w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań  
i rozwoju; 

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych; 
c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, 

które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, 
lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym 
wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1; 

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw 
członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych  
w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym; 

e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy 
naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję 
do Unii; lub 

f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych 
w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022r. 

3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz 
Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch 
tygodni od udzielenia zezwolenia. 

4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 
2022r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022r.”  
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Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. W związku z powyższym termin składania  
i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą ulegają zmianie.  

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) zmienionym niniejszym 
pismem. 

 

Z poważaniem 

Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie SWZ z dnia 29.04.2022r. (Załącznik nr 1 do Umowy  

nr NZP/TO/4/Z/…/2022 lub Umowy nr NZP/TO/4/D/…/2022). 

3) Formularz ofertowy po zmianie SWZ z dnia 29.04.2022r. (Załącznik nr 2 do SWZ). 


