
 
 
Znak   9 / 2022                                      Radom, dnia 12.05.2022r. 

 
 

PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.  
 
Strona internetowa 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 214 000 euro pn. „Dostawa energii 
elektrycznej”. 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 11.05.2022r. dotyczącym treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. na podstawie art. 135 ust. 
2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. 
poz. 1129 z poźn. zm.) udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Z racji obecnej sytuacji gospodarczej, wysokich cen energii elektrycznej a co za tym idzie wysokimi 
kosztami zabezpieczeń bieżących na TGE i ograniczonymi przepływami CF w spółkach obrotu  
w związku z tak długim terminem związania ofertą (90dni) i ogromnym ryzykiem zmiany cen na rynku, 
zwracamy się z prośba o usuniecie z postępowania zabezpieczenia wadium. 
 
Propozycja odpowiedzi: 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż przychyla się do powyższego wniosku  
i dokonuje modyfikacji w tym zakresie, poprzez zmniejszenie wysokości wadium.  
 
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Na podstawie art. art. 137 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z poźn. zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM”  
Sp.  z o. o. dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia: 
 
I. W pkt. 5.4.1. SWZ jest:  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców , w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust 1 pkt. 1, 4; 

 
powinno być: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust 1 pkt. 1, 4; 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), a także na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 
1) zmienionego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. – dalej: 
rozporządzenie Rady (UE). 

 
II. poprzez dodanie załącznika nr 8 do treści SWZ w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) – o poniższej treści: 

 



 
 

Załącznik nr 8 do treści SWZ – należy złożyć wraz z ofertą 
 

Wykonawca: 
………….…………………….     Zamawiający: 

……………….……………….     PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 
…………………………………     ul. Witosa 76, 26-600 Radom  
(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                      

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane w związku  z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 
z 2022r. poz. 835) - dalej jako: ustawa o szczególnych rozwiązaniach 

 
Oświadczam, że: 

(zaznaczyć właściwe) 
 

 
 
.........................................                                                               

(miejscowość, data) .................................................... 
 (podpisy  osób upoważnionych  
do podpisania ofert) 

 
UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym 

 
 

 

 

 
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13.04.2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach, tj.: nie jestem: 
1) wykonawcą oraz uczestnikiem 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 o szczególnych 
rozwiązaniach; 
 
2) wykonawcą oraz uczestnikiem 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 o szczególnych rozwiązaniach; 
 
3) wykonawcą oraz uczestnikiem 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 o szczególnych rozwiązaniach. 
 

 

  
podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania, ponieważ  zachodzą w stosunku do mnie 
podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1  ustawy  z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach  
tj. ______________________ (jeżeli dotyczy - wskazać właściwy artykuł).  



 
 
III. poprzez dodanie załącznika nr 9 do treści SWZ w zw. z art. art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 
L 229 z 31.7.2014, str. 1) zmienionego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 
kwietnia 2022 r. – dalej: rozporządzenie Rady (UE). – o poniższej treści: 

 
 

Załącznik nr 9 do treści SWZ – należy złożyć wraz z ofertą  
 
 
Wykonawca: 
………….…………………….    Zamawiający: 
……………….……………….    PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 
…………………………………   ul. Witosa 76, 26-600 Radom  
(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                      

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane w związku  z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
229 z 31.7.2014, str. 1) zmienionego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. – dalej: 
rozporządzenie Rady (UE) 

 
Oświadczam, że: 

(zaznaczyć właściwe) 
 

  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k  

 rozporządzenia Rady (UE) 

    podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania, ponieważ zachodzą w 

stosunku do mnie podstawy wykluczenia określone w art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) 

 
 

.........................................                                                             

(miejscowość, data) .................................................... 
 (podpisy  osób upoważnionych  
do podpisania ofert) 

 
UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym 

 
 
 
IV. W pkt. 23 SWZ dodaje się pkt. 9: 

Załącznik nr 8 do SWZ – wzór oświadczenia wzór oświadczenia w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, 
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 
V. W pkt. 23 SWZ dodaje się pkt. 10: 

Załącznik nr 9 do SWZ – wzór oświadczenia wzór oświadczenia w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, 
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
 



 
 
VI. W pkt. 12.1 SWZ dodaje się pkt. 7: 

Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach – zgodnie z załącznikiem nr 8. 
 

VII.   W pkt. 12.1 SWZ dodaje się pkt. 8: 
Oświadczenie składane na podstawie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 
31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zmienionego 
rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. – dalej: rozporządzenie Rady (UE)– 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 
VIII. W pkt. 10.1. SWZ jest: 

„Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł.” 
 

powinno być: 
„Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł.” 

  
IX.        W pkt. 13.1 SWZ jest:  

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.05.2022r. do godz. 10.00 oraz oznaczyć:  
 „Oferta przetargowa na: „Dostawa energii elektrycznej”, znak sprawy: 9/2022. 

 
 powinno być: 
 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2022r. do godz. 10.00 oraz oznaczyć:  
„Oferta przetargowa na: „Dostawa energii elektrycznej”, znak sprawy: 9/2022. 

 
X.  W pkt. 13.4 SWZ jest:  

 Otwarcie ofert nastąpi 26.05.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, sala   
 konferencyjna. 

 
 powinno być: 

   Otwarcie ofert nastąpi 01.06.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, sala  
 konferencyjna. 

 
XI. W pkt. 11.1 SWZ jest:   

Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. do dnia 23.08.2022r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
powinno być: 
Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. do dnia 29.08.2022r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 
 
Pozostałe wymagania i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 
 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu  
 


