
 

Gmina w Komprachcicach 
ul. Kolejowa 3 
46-070 Komprachcice 
 

Komprachcice, dn.    10.05.2022 r. 

 

Znak sprawy: ZP.272.7.2022 

 

Wykonawcy zainteresowani  

udziałem w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu 
Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  

– Granty PPGR” 
 

Gmina Komprachcice, zwana dalej „Zamawiającym”, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia  
i udostępnia zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na podstawie 
art. 286 ust. 3 i 5 ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert i zamieszcza 
informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
 

 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz przedłuża termin 
składania i otwarcia ofert w następującym zakresie: 
 

 

1. pkt 1  Rozdział VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

jest: 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 

wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. 

 

winno być: 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,  tj.: 



 

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

3) zgodnie z 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, ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., zwanej dalej 

„ustawą”, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, 

stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp. W 

związku z powyższym, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 

wyklucza się:  

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy; 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 
2. pkt 4 Rozdział XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ 

KONSORCJA) 

 
jest: 
 
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie 
zgodne z treścią Załącznika nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem 
potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie 
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 
4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w 
zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
winno być: 
 



 

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie 
zgodne z treścią Załącznika nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem 
potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie 
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1,  art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp i 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. 2022 poz. 835) oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje 
brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

 
3. pkt 3 ppkt 1) Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ 

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW 

 
jest: 
 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ, aktualne na dzień 
składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. 
 
winno być: 
 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ, aktualne na dzień 
składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i 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. 2022 poz. 835) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone w SWZ. 

 
4. Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku 

podstaw wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

W związku z powyższym, Wykonawcy winni złożyć wraz z ofertą Załącznik nr 3 

zmieniony niniejszym pismem. 

 
5. Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Zamawiający zmienia Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 

zasoby tego podmiotu. 

 

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

W związku z powyższym, Wykonawcy winni złożyć wraz z ofertą Załącznik nr 4 

zmieniony niniejszym pismem (jeżeli dotyczy). 



 

 

6. pkt 2 i 3 Rozdział XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

jest: 
 
2. Termin składania ofert: 16.05.2022 r. do godz. 10:00. 
3. Termin otwarcia ofert: 16.05.2022 r., godzina 13:00. 
 
winno być: 
 
2. Termin składania ofert: 18.05.2022 r. do godz. 10:00. 
3. Termin otwarcia ofert: 18.05.2022 r., godzina 13:00. 

 
7. Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
jest: 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 15.06.2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
winno być: 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 17.06.2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, 
2. Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu. 

 
 



 

Na ofertę składają się: 
 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, 
celem potwierdzenia, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki 
udziału w 
postępowaniu określone w SWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie; 
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia 
za zgodność z 
oryginał em składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji 
dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których 
dokonuje się wpisu do 
właściwego rejestru lub ewidencji; 
3) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty 
podpisuje pełnomocnik; 
4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 3 SWZ, zgodne 
w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy); 
5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 8 SWZ, aktualne na dzień składania ofert, 
dotyczące innych podmiotów, 
na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, 
w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zgodne w treści 
z Załącznikiem nr 3 do 
SWZ, (jeżeli dotyczy). 
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