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Legnica, dnia 04.01.2022r.  

 

Do wszystkich Wykonawców 

NZP/4/2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych  
oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających 
na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy” - 
NZP/TZZ/5/2021.   

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
wniesionym przez Wykonawcę w w/w postępowaniu po terminie, o którym mowa  
w art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r.  
(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający pomimo 
braku takiego obowiązku, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na podstawie 
art. 135 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy Pzp. 

Pytanie nr : 
„Czy zmiana SIWZ ma wpływ na już złożoną ofertę? Czy należy coś złożyć ponownie?” 

Odpowiedź: 
Rozszerzenie od dnia 01.01.2022r. obligatoryjnej przesłanki wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w art. 108 ust. 1  
pkt 1 lit c) ustawy Pzp poprzez dodanie odesłania do art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych nie ma wpływu na złożoną ofertę w zakresie oświadczeń i dokumentów, 
które winny być do niej dołączone zgodnie z zapisami SWZ, jeżeli Wykonawca będący 
osobą fizyczną nie został prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa 
powyżej, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest osoba fizyczną- nie zostały 
prawomocnie skazane za przestępstwa, o których mowa powyżej osoby wskazane  
w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (prokurent, urzędujący członek organu zarządzającego 
lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej  
albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej). 

Zamawiający rekomenduje wycofanie złożonej oferty w przypadku gdy Wykonawca 
będący osobą fizyczną albo osoby wskazane powyżej zostały prawomocnie skazane  
za przestępstwa, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie  
oraz art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.



2 

 

Zmiana SWZ dokonana w dniu 03.01.2022r. w związku z rozszerzeniem obligatoryjnej 
przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy Pzp będzie miała wpływ na aktualność podmiotowego 
środka dowodowego składanego na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt XI.5.1) SWZ, 
tj. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp winna być wystawiona nie wcześniej  
niż w styczniu 2022r. Informacja z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym powyżej,  
która została wystawiona w 2021r. jest już nieaktualna, ponieważ nie potwierdza braku podstaw 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp w związku z wprowadzoną od dnia 01.01.2022r. zmianą  
art. 108 ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy Pzp.   
 
 
Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści SWZ. Termin składania i otwarcia 
ofert oraz termin związania ofertą pozostają bez zmian.  

 
 

Z poważaniem 
Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 

 


