
 

 

 
                               Wrocław 15.07.2022 r. 

 
PLWSA 0684/2022 
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
„Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu” 
w ramach „Zwiększenia możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji 
wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.” 
 
Nr nadany sprawie: 3/2022/NZP 

 
I. 

 
Na podstawie art. 137 ust. 2 w związku z art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2021 poz. 1129 ze zm.; dalej „PZP”) przekazujemy niniejszym treść przeprowadzonych zmian SWZ: 
 
zmiany:  
 
zmiana nr 1 
W konsekwencji zmiany nr 1 przeprowadzonej pismem 0680, w rozdziale 8 SWZ, w treści UWAG w cz. 8.1. 
tiret czwarty, w tekście w nawiasie słowo „przebudowy” zastępuje się słowem „rozbudowy”. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 2 
W konsekwencji zmiany nr 1 przeprowadzonej pismem 0680, w treści Załącznika 4.1 do SWZ (wykaz usług – 
doświadczenie wykonawcy): 
 

a. w opisie warunku udziału w postępowaniu przywołanym za cz. 7.1B pkt. 1 SWZ umieszczonym nad 
wykazem słowo „przebudowy” zastępuje się słowem „rozbudowy”, 

b. w tabeli „wykaz usług”, kolumna lewa wiersz piąty, słowo „przebudowy” zastępuje się słowem 
„rozbudowy”. 

 
- pozostałe bez zmian 
 
zmiana nr 3 
W rozdziale 6 SWZ w cz. 6.9 w pkt. 2 treść wyszczególnioną jako UWAGA wykreśla się i zastępuje nową w 
brzmieniu: 
 
„UWAGA: Wykluczenie na podstawie jw. może nastąpić również na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie 
(w tym także na etapie realizacji zamówienia). 
 
- pozostałe bez zmian 
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zmiana nr 4 
W rozdziale 8 SWZ w cz. 8.2 w ppkt. 5 jest:  
 
„5) Oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz 
w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k 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. 
− Oświadczenie składa się wraz z ofertą. 
− Oświadczenie składa Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmiot 

udostępniający zasoby - wzory oświadczeń Wykonawcy i podmiotu udostepniającego zasoby  
     stanowią: załącznik nr 4.7. i załącznik nr 4.8. do SWZ”   
 
dotychczasowy zapis w ppkt. 5 wykreśla się i zastępuje nowym w brzmieniu: 
 
„5) Oświadczenie wstępne w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej 
oraz w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia sankcyjnego UE, wraz z 
wykazem podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10 % wartości zamówienia, zaś w 
przypadku podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, ze wskazaniem czy Wykonawca polega na 
zdolnościach tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia. 
-   Oświadczenie wstępne składa się wraz z ofertą. 
− Oświadczenie wstępne składa Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz 

podmiot udostępniający zasoby - wzory oświadczeń Wykonawcy i podmiotu udostepniającego zasoby  
     stanowią: załącznik nr 4.7. i załącznik nr 4.8. do SWZ”   
 
za ppkt. 5 dodaje się ppkt. 6 w brzmieniu: 
 
„6) Oświadczenie własne w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej 
oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia sankcyjnego UE, wraz z oświadczeniem, 
że żaden z podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku, 
gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia nie należy do kategorii podmiotów wymienionych w 
art. 5k. rozporządzenia sankcyjnego UE (jeśli dotyczy). 
− Oświadczenie własne składane jest jako środek dowodowy na wezwanie Zamawiającego do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona). 
− Oświadczenie własne składa Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmiot 

udostępniający zasoby w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej 
oraz art. 5k rozporządzenia sankcyjnego UE”. 

 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 5 
W rozdziale 13 SWZ w cz. 13.11 dodaje się ppkt. 4-6 w brzmieniu: 
4) W oświadczeniach wstępnych (sankcyjnych) - załącznik nr 4.7. i 4.8 do SWZ - zaleca się wypełnienie 
ostatniej sekcji stanowiącej informację dotyczącą dostępu do podmiotowych środków dowodowych.  
5) Niezależnie od złożonych oświadczeń sankcyjnych Zamawiający będzie weryfikował wykonawców na 
okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu przepisów sankcyjnych za pomocą bezpłatnych, 
ogólnodostępnych rejestrów i baz danych, szczególnie takich jak wykazy i listy podmiotów lub osób objętych 
sankcjami – odpowiednio do ustawy sankcyjnej i rozporządzenia sankcyjnego UE. 
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6) W przypadku, gdy podwykonawca, dostawca lub podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, o 
ile przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów 
wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia sankcyjnego UE, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego dostawcę, podwykonawcę lub podmiot, na którego 
zdolnościach Wykonawca polega, pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 6 
W treści załącznika 3.1. do SWZ (formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) w części I 
zmianie ulega numer ogłoszenia, który zawiera omyłki pisarskie: 
 
jest: 20022/S 117-3318116 
powinno być: 2022/S 117-331816                                   
  
- pozostałe bez zmian. 
 

II. 
 

1. Zmiany i wyjaśnienia zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem.  
3. W wypadku zmiany nr 2 i 6 zaleca się samodzielną korektę zapisu odpowiednio: w Załączniku 4.1. do SWZ 

(wykaz usług) oraz w formularzu JEDZ - w zakresie zmiany.       
          

 

 

          ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 


