Cieszyn, 3 stycznia 2022 r.
ZPIF.271.1.17.2021
Modyfikacja SWZ
dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.17.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest „Wykonanie remontu wieży cieszyńskiego Ratusza”
Zamawiający zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. dokonuje modyfikacji treści
SWZ w następującym zakresie:
1. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 14 października 2021 r.
o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, którą to zmieniono art. 108 ust.
1 pkt 1 lit. c zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zmianę przesłanki
wykluczenia z postępowania opisanej w pkt 5.1.1. ppkt 1) lit. c nadając jej brzmienie:
„o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054) (art. 108
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp)”,
które jest zgodne z brzmieniem obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 ustawy z dnia 14
października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 5.1.7.1. SWZ nadając mu brzmienie:
„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych”.
3. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 5.1.7.2. SWZ nadając mu brzmienie:
„W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do
realizacji którego te zdolności są wymagane. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. W załączeniu treść SWZ z naniesionymi zmianami”.
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