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Czernikowo, dnia 10.01.2022 r. 

IWP.271.1.12.2.2021 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja systemu gospodarowania odpadami 

na terenie gminy Czernikowo, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

w dniu 22.12.2021 r. pod numerem 2021/S 248-655634. 

Informacja o zmianie treści SWZ 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 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 ze zmianą ustawy Pzp, wprowadzoną ustawą z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2054), Zamawiający informuje o dokonaniu 

zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie przesłanki wykluczenia określonej 

w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp: 

Punkt 6.1.1.1. lit. c SWZ w dotychczasowym brzmieniu:  

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

otrzymuje brzmienie:  

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), 

W związku z faktem, że wprowadzona zmiana nie jest istotna dla sporządzenia ofert i nie 

wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści specyfikacji 

i przygotowanie ofert, Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, 

o którym mowa w art. 137 ust. 6 ustawy Pzp. 

Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian. 

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


