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Legnica, dnia 09.05.2022r. 
    

 Do wszystkich Wykonawców 

NZP/131/2022 
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. 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI 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 (SWZ) w w/w postępowaniu. 

Zamawiający pismem z dnia 29.04.2022r. zamieszczonym na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania w dniu 04.05.2022r. (znak pisma: NZP/125/2022) dokonał 
zmiany treści SWZ poprzez dopisanie: 

 pkt X.3 SWZ, w treści którego Zamawiający opisał nowe obligatoryjne przesłanki 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
o których mowa w 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”,   

 pkt X.4 SWZ, w treści którego Zamawiający opisał nowe obligatoryjne przesłanki 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem 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), zwanym dalej „rozporządzeniem sankcyjnym”. 

Jednocześnie Zamawiający nie poinformował Wykonawcy o tym jakie powinien złożyć 
oświadczenia w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wprowadzonych ustawą sankcyjną oraz rozporządzeniem 
sankcyjnym. 
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Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż: 

1) USTAWA SANKCYJNA. 
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej Wykonawca składa na formularzu 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) według Załącznika-JEDZ do SWZ. 
Załącznik, o którym mowa powyżej nie ulega zmianie, a oświadczenie Wykonawca składa w części 
III JEDZ (Podstawy wykluczenia) w sekcji D (Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym). 

2) ROZPORZĄDZENIE SANKCYJNE. 
Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) nie odnosi  
się do podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
o których mowa w art. 5k rozporządzenia sankcyjnego oraz w pkt X.4 SWZ. Zgodnie  
z rekomendacjami Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający niniejszym pismem wprowadza 
dodatkowe oświadczenie w powyższym zakresie (według Załącznika nr 7 do SWZ),  
które Wykonawca winien dołączyć do oferty. 

Zamawiający dopisuje pkt XI.2.4) SWZ w następującym brzmieniu: 

„4) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia sankcyjnego według Załącznika  
nr 7 do SWZ składane wraz z ofertą przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.” 

 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Załącznik nr 7 do SWZ wprowadzony zmianą treści SWZ z dnia 09.05.2022r., tj. Oświadczenie w zakresie 
braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k 
rozporządzenia sankcyjnego. 


