
       GMINA OSTRORÓG  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 Gmina Ostroróg  Tel: +48 61 29 31 710 
 ul. Wroniecka 14  Fax: +48 61 29 31 712 
 64-560 Ostroróg           e-mail: sekretariat@ostrorog.eu 

                                                                                                                                              strona internetowa: www.ostrorog.pl  

Ostroróg, dnia 29.04.2022 r. 
RG.271.7.2022 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku  
z terenu Miasta i Gminy Ostroróg w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku ” 

 
 Zamawiający informuje, że w związku z obowiązywaniem przepisów: art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 
2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz z wejściem w życie w dniu 16 
kwietnia 2022 r. 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) na zamawiających 
prowadzących procedury w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, nałożony został obowiązek weryfikacji 
wykonawców ubiegających się o zamówienie pod kątem udziału w zamówieniu czynnika rosyjskiego. 
 

Uwzględniając powyższe, Zamawiający dostosowuje dokumentację przetargową do powyższych wymagań w ten 
sposób, że:  

• w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdziała IX pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. „O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust.1. 

oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 uPzp,  
Oraz  
1.1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 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. poz. 835). 

1.1.2. którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z 
dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków organizacyjnych w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie” 
 

• w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdziała X pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. „Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 uPzp tj. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(JEDZ), w zakresie:  
1.1. podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art.108 ust.1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,  
oraz  
e) 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. poz. 835). 
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f) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków organizacyjnych w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie”,  

 

• w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdziała XII pkt. 3) ppkt. 10. otrzymuje następujące brzmienie: 

1. „załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp tj. Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ-u), w 
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

oraz  
e) 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. poz. 835). 

f) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków organizacyjnych w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie”, 

 

• treść Załącznika nr 7 do SWZ  - Aktualizacja JEDZ-a otrzymuje następujące brzmienie”  

 
Oświadczam(my), że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp tj. Jednolitym 

Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ-u), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 

na celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

oraz  
e) 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. poz. 835). 

f) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków organizacyjnych w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 

• Art. 9 ust 1 Załącznika nr 10 do SWZ  - Wzór umowy otrzymuje następujące brzmienie”  

1. „Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług odbierania i 
zagospodarowania odpadów podwykonawcom z wyjątkiem podmiotów objętych zakazem w trakcie 
obowiązywania przepisów: art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.” 
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Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm), dokonuje modyfikacji treści SWZ,                             

Załącznika nr 10 – Wzór umowy i Załącznika nr 7 do SWZ – Aktualizacja JEDZ-a i przedłuża termin składania ofert do 

dnia 19.05.2022 r.  

W związku z zmianą terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia, iż zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:  

• W rozdz. XXII pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 19.05.2022r. do godziny 12.00. 

 

• W rozdz. XXII pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją zawartą w 
Ogłoszeniu w DUUE i „Formularzu składania oferty” na platformazakupowa.pl w dniu 19.05.2022r..                   
o godzinie 12.30 przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.  

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129 – ze  zmianami), z uwagi  na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

Zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129 – ze  zmianami), Zamawiający udostępnia zmiany treści SWZ i załączników na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.  

Zamawiający w dniu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, 

niniejsze pismo wraz z załącznikami tj. zmodyfikowaną SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 10 do SWZ – Wzór 

umowy i Załącznik nr 7 do SWZ – Aktualizacja JEDZ-a oraz druk JEDZ, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog 

 
Z up. Burmistrza MiG Ostroróg 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg 
mgr Janusz Stanke 

 

 

 

 

................................................................ 
                                                                                                                                        (kierownik zamawiającego) 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Inspektor 
Agnieszka Kuligowska  
Tel. 61 29 31 730 
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