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GZ.261.91.2022        Kraków, dnia 21.06.2022r. 

 
 

 
Dotyczy: Dostawa nowych fabrycznie części zamiennych do parkomatów firmy PARKEON model 
STRADFA PAL oraz PARKEON model STRADA EVOLUTION-2 - znak sprawy: 16/V/2022. 
 
Identyfikator postępowania ( ID ): da176487-261c-4339-a8b9-979fc519730c 
 
 
 

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
w następującym zakresie: 
 
W części I SWZ ulega zmianie pkt. 7 ppkt. 1): 
 
Jest: 
1) Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 11.10.2022 r., 
Powinno być: 
1) Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.10.2022 r., 
 
W części II SWZ pkt. 1 dodaje się ppkt. 11 ppkt. 12 i ppkt. 13 o następującej treści: 
 
11) Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 

 załącznik nr 10 
12) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k 

rozporządzenia 833/2014 załącznik nr 11 
13) Oświadczenie o aktualności dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014

 załącznik nr 12     
 
Uwaga: 
Mając na uwadze powyższe dodaje się załącznik nr:  
- 10 do SWZ pod nazwą: „10 - OWDPW z art. 5k 16-V-2022.pdf” 
- 11 do SWZ pod nazwą: „11 - OPUZDP z art 5k 16-V_2022.pdf” 
- 12 do SWZ pod nazwą: „12 - OOADPW z art. 5k 16V2022.pdf” 
 
W części III SWZ pkt. 2 jest: 
 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych  w art. 108 ust. 1 
pkt. 1) – 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 4) Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). 
 
W części III SWZ pkt. 2 powinno być: 
 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych  w art. 108 ust. 1 
pkt. 1) – 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 4) Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) i w art. 5k Rozporządzenia 
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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). 
 
 
 
W części IV SWZ pkt. 1 dodaje się lit. f) i lit. g) o następującej treści: 
   

f) Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 – wg 

załącznika nr 10 do SWZ, 

 

g) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k 

rozporządzenia 833/2014 – wg załącznik nr 11 do SWZ, 
 
W części IV SWZ pkt. 3 dodaje się lit. k) o następującej treści: 
 
k)  Oświadczenie o aktualności dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 – wg 

załącznika nr 12 do SWZ. 
 
W części V SWZ zmianie ulega pkt. 6: 
 
Jest: 
6. Zgodnie z zapisami w części IV SWZ pkt. 2 i pkt. 3, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie / wspólników spółki cywilnej, dokumentów 
wymienionych w części IV SWZ pkt. 3 lit. a) oraz od lit. c) do lit. h). 

Powinno być: 
6. Zgodnie z zapisami w części IV SWZ pkt. 2 i pkt. 3, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie / wspólników spółki cywilnej, dokumentów 
wymienionych w części IV SWZ pkt. 3 lit. a) oraz od lit. c) do lit. h) i lit. k). 

 
W części V SWZ dodaje się pkt. 8: 
 
8.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców 

(wspólników spółki cywilnej) składa oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 – wg załącznika nr 10 do SWZ. 

          
W części VI SWZ dodaje się pkt. 7: 
 
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot. przesłanek 
wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 – wg załącznika nr 11 do SWZ. 

 
W części VI SWZ zmianie ulega pkt. 6: 
 
Jest: 
6. Zgodnie z zapisami w części IV SWZ pkt. 2 i pkt. 3, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt. w Części IV SWZ pkt. 3 od lit. b) do lit. g). 

Powinno być: 
6. Zgodnie z zapisami w części IV SWZ pkt. 2 i pkt. 3, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 
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określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt. w Części IV SWZ pkt. 3 od lit. b) do lit. g) i lit k). 

 
W części VI SWZ zmianie ulega pkt. 1 i pkt. 3: 
 
Jest: 
1. Oferty należy składać nie później niż do dnia 14.07.2022 r. do godz. 10:00.  
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07.2022 r. o godz. 12:00. 
Powinno być: 
1.         Oferty należy składać nie później niż do dnia 15.07.2022 r. do godz. 10:00.  
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 r. o godz. 12:00. 
 
 
 

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- Strona internetowa prowadzonego postępowania 
- GZ a/a 


