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Kraków, dnia 10.05.2022 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa 

specyfików olejowo-smarowych” sprawa nr 72/2022. 

 

 

Zamawiający – 3 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Montelupich 3 w Krakowie 

informuje, iż działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

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

dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w ww. 

postępowaniu. 

 

I. W Rozdziale VI SWZ „Warunku udziału w postępowaniu” pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych  

w art. 108 ust. 1 oraz okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9), 

10) ustawy Pzp;  

Zamawiający wykluczy z postępowania, z zastrzeżeniem – odpowiednio - art. 

109 ust. 3 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę wobec którego zachodzi  

co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej.  

 

2) spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące:  

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 
W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności 

wskazanych w: 

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

835)  

 
Zamawiający będzie weryfikował powyższą przesłankę w oparciu o oświadczenie JEDZ  

w części IV sekcja D - Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym. 
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oraz 

b) w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ma 

zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia podstawy wykluczenia określone w ppkt. 1) oraz ppkt. 3) nie mogą 

zachodzić wobec żadnego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia.  

 W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy, zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą 

wobec tego podwykonawcy podstawy do wykluczenia przewidziane 

w niniejszym postępowaniu względem wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów 

pkt. 1 ppkt. 3.  

 

 

II. W Rozdziale VII SWZ pkt. 1 dodaje się literę e) o następującej treści: 

e) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  

na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 
 

Powyższe oświadczenie w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego składa zarówno 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz w przypadkach 

określonych w ww. rozporządzeniu – podmiot trzeci oraz podwykonawca.  

 

 

Powyższe informacje stają się integralną częścią treści SWZ. 

 

 

 

KIEROWNIK 

Sekcji Zamówień Publicznych 

 /-/wz. Agnieszka GNIECIAK 


