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Warszawa, 31 maja 2022 r.
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Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 6 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych (RSP)
zabudowanych na samochodach typu Furgon”. Sprawa nr BA.WZP.26.18.2022.
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie
art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że, dokonuje następujących zmian
w treści SWZ:
1) Rozdział IX (Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz podstawach
wykluczenia z postępowania) otrzymuje następujące brzmienie (zmiany zaznaczone zostały
kolorem czerwonym):
IX. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz podstawach wykluczenia z
postępowania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis sposobu spełnienia warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, należycie wykonał
dostawę/dostawy co najmniej 2 szt. samochodów specjalnych, posiadających w wyniku
wykonanej zabudowy niedostępne funkcjonalności w wersjach fabrycznych samochodów.

Zamawiający wymaga udokumentowania faktu wykonywania projektów polegających na
zabudowie jednego z poniższych typów samochodów specjalnych spełniających funkcję:
- ruchomej stacji pomiarowej lub
 ruchomej stacji monitoringowej lub
 ruchomej stacji transmisyjnej lub
 ruchomej stacji łączności.
Wartość każdego z dostarczanych samochodów specjalnych nie powinna być mniejsza niż
300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunki wskazane w ust. 1 i 3 mogą
spełnić wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1;
b) art. 109 ust. 1 pkt 1) – 5) i 7) – 10) ustawy Pzp;
c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 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 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);
d) 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).
6. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w ust. 4, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust.
powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
7.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
7.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) – 5) i 7) – 10)
ustawy Pzp oraz wskazanych w pkt 5 lit. c) i d;
7.3. w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:

8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
8.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
8.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
11. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

2) w Rozdziale X (Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych)
poprzez dodanie pkt:
1.3.7 oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia
833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ).

3) Rozdział XX (Sposób i termin składania ofert) otrzymuje następujące brzmienie (zmiany
zaznaczone zostały kolorem czerwonym):
XX. Sposób i termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

20.06.2022 r.

do godz. 10:00

3. Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca składa:
1) wypełniony i podpisany Formularz Oferty;
2) dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę do
reprezentowania Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo (o ile dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (o ile dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (o ile dotyczy) oraz oświadczenie Wykonawcy
dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 11 do SWZ);
5) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie
niż pieniężna;
6) potwierdzenie przelewu środków pieniężnych
Wykonawca wnosi wadium w formie pieniężnej.

tytułem

wadium,

jeżeli

4) w Rozdziale XXVII (Wykaz załączników do niniejszej SWZ) poprzez dodanie:
11. Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia
833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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Załącznik:
Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia
833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Załącznik nr 11 do SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH
SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania pn.: „Dostawa 6 szt. Ruchomych
Stacji Pomiarowych (RSP) zabudowanych na samochodach typu Furgon”.
Sprawa nr BA.WZP.26.18.2022
Działając w imieniu i na rzecz:
………………………….……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…………….
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że:
1) reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest:
a) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną,
podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a,
c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub b,

jednocześnie oświadczam, że w przypadku, jeżeli wobec podwykonawców,
dostawców lub podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, zachodzi
którakolwiek z przesłanek wskazanych w lit. a – c, to nie przypada na nich ponad
10% wartości zamówienia1.
2)

reprezentowany przeze mnie Wykonawca2 nie jest:
a) wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją
na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),
b) podmiotem, 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 na liście lub w

Jeżeli postępowanie jest na etapie, na którym nie jest jeszcze możliwe określenie podwykonawców, dostawców
– oświadczenie w zakresie pkt 1 Wykonawca złoży na późniejszym etapie.
1

Jeżeli w postępowaniu przewidziane jest badanie podwykonawców lub podmiotów, na zasobach których
Wykonawca polega pod kątem przesłanek wykluczenia – oświadczenie to musi zostać złożone przez wykonawcę
również w odniesieniu do tych podmiotów.
2

c)

wykazach , o których mowa w lit. a,
podmiotem, 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 na liście lub w wykazach, o których mowa lit. a.

Zobowiązuję się do zgłoszenia Zamawiającemu każdej zmiany, która zajdzie w
zakresie niniejszego oświadczenia.

....................………………..…
miejscowość, data

.........................................…………….…
czytelny podpis lub podpisy z pieczęcią imienną
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy

Uwaga:
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców.

