
 

 

 
                               Wrocław 20.05.2022 r. 
 
 

PLWSA 0469/2022 
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław 
Nr nadany sprawie: 2/2022/NZP 

I. 
Na podstawie art. 137 PZP oraz w nawiązaniu do pisma PLWSA 0437/2022, przekazujemy niezbędne 

zmiany porządkowe i korygujące SWZ w zakresie dostosowania do przepisów sankcyjnych oraz dodanych do 
SWZ projektów oświadczeń: 
 
zmiana nr 1 
w punkcie 6.8 SWZ wprowadzonym zmianą nr 1 (1) pismem 0437 zmianie ulega numeracja punktów: 
- oznaczenie punktów: ppkt. 1) i 2) zmienia się na pkt. 1 i pkt. 2,  
- w pkt. 1 są lit. a,b,c, zamiast liter powinny być podpunkty: 1),2),3). 
 
Treść UWAGI na końcu zapisu otrzymuje nowe brzmienie: 
„UWAGA: W odniesieniu do przesłanek ustawy sankcyjnej wykluczenie następować będzie na okres trwania 
wymienionych w ustawie okoliczności. W odniesieniu do przesłanek rozporządzenia sankcyjnego UE 
wykluczenie może nastąpić również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
pkt. 8.2.1 SWZ wprowadzony zmianą nr 1 (2) pismem 0437 zostaje skorygowany i uzyskuje nowe brzmienie: 
 
„8.2.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawach 

wskazanych w pkt. 6.8 Wykonawca (i odpowiednio podwykonawca udostępniający zasoby oraz 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) na etapie składania ofert (wraz z ofertą) składa 
stosowne oświadczenie: 
Oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz 

w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia sankcyjnego UE, 

wraz zakazem podwykonawców, na których przypada ponad 10 % wartości zamówienia, a jeśli 

wykonawca polega na podmiotach udostępniających zasoby, ze wskazaniem czy Wykonawca polega 

na zdolnościach tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia.” 

- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 2 
Do SWZ dodaje się załączniki – projekty oświadczeń sankcyjnych 
(wzory przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych): 
1. Oświadczenie sankcyjne Wykonawcy 
2. Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniającego zasoby 
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II. 
1. Zmiany zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem. 
3.  Dodane załączniki (oświadczenia) publikuje się do pobrania wraz z nn. pismem. 
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