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Świebodzin, 2022-05-06 
ZP.271.8.4.2022.MK 

 
 

Wykonawcy  
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący 
anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin. 

 
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SWZ”, zgodnie z poniższym: 
 
1. W ROZDZIALE V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) dodaje pkt 5 i 6 o następującym brzmieniu: 
„5. Zamawiający, zgodnie z 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), wykluczy z postępowania Wykonawcę z uwagi na nw. 
okoliczności, w okresie ich trwania, tj.:  
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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 ww. ustawy;  

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 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 ww. ustawy;  

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 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 ww. ustawy.  

6. Zamawiający dokona oceny, czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone  
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 
samodzielnie poprzez analizę treści wykazów i listy określonych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy lub 
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wykorzystując ogólnodostępne rejestry, w szczególności takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych”.  

 
2. Pkt 4 ROZDZIAŁU XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) otrzymuje brzmienie: 
„4. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ zawarł JEDZ (o którym mowa w pkt 1 ROZDZIAŁU VIII. SWZ)  

w formacie .xml, opracowany w oparciu o wzór standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) – plik ten 
Wykonawca powinien pobrać, zapisać i rozpakować na swoim komputerze. Pod adresem 
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl Urząd Zamówień Publicznych udostępnił narzędzie umożliwiające 
utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ (JEDZ/ESPD)  
w wersji elektronicznej (eESPD). Po uruchomieniu strony, wyborze opcji „Jestem wykonawcą” należy 
korzystając z opcji „zaimportować ESPD” wczytać plik stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (w formacie 
.xml) i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) zawartymi w tym narzędziu.  
JEDZ należy wypełnić w następujących częściach: II - sekcja A, B, C, D, III - sekcja A, B, C, D, IV - sekcja 
α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji oraz VI. 
Informację o niepodleganiu wykluczeniu 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) zamieszcza się w JEDZ w części III 
(Podstawy wykluczenia) w sekcji D (Inne podstawy wykluczenia), w wierszu pierwszym. 
Zamawiający dopuszcza aby w części IV (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca wypełnił jedynie sekcję α: 
ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji bez konieczności wypełnienia sekcji 
A-D, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.  
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Tworząc dokument elektroniczny 
Wykonawca może korzystać z narzędzia eESPD, lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, 
które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym  
z formatów, o których mowa w pkt 18 poniżej”.  

 
3. Pkt 1 ROZDZIAŁU XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.08.2022 r.,  
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”. 

 
4. Pkt 1 ROZDZIAŁU XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca składa ofertę do dnia 16.05.2022 r. do godz. 09:00 według Załącznika nr 1 do SWZ wraz 
z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin”. 
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5. Pkt 1 ROZDZIAŁU XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymuje 

brzmienie: 
„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia  
po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 16.05.2022 r. o godz. 09:30”. 
 

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty. 
 
 
 

    z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

 
        Anna Fabiś 

 
 
 
 
 

 
 


