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Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  286 ust.  1 ustawy z dnia  11  września  2019 r.  Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuje iż, w w/w postępowaniu dokonuje

zmiany treści SWZ w następujący sposób:

W Rozdziale VIII ust. 1 SWZ „Podstawy wykluczenia z postępowania” wprowadza się po

pkt 6 dodatkowe przesłanki wykluczenia z postępowania (pkt 7-9), o których mowa  w art.

7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:

„  7) 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;

8)  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;

9) 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.”

 

https://platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/612343


W związku z powyższym zmienia się również załącznik nr 2 do SWZ „Oświadczenie o braku

podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”., którego wzór zostaje

opublikowany  w dniu  25.05.2022r.  W dokumentacji  postępowania  jako  „załącznik  nr  2  z  dnia

25.05.2022r.”.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ staje się integralną częścią Specyfikacji

Warunków Zamówienia i jest wiążące przy składaniu ofert. Powyższa zmiana jest zmianą nieistotną

przez co nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ

i przygotowania ofert oraz nie prowadzi do  zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający przypomina, że:

Ofertę  należy  złożyć  poprzez  Platformę  :  https//:platformazakupowa.pl/miechow

ID   612343     do dnia 30.05.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2022 r. o godzinie 10:15 

(Zastrzeżenie:  w  przypadku  awarii  systemu,  która  spowoduje  brak  możliwości  otwarcia  ofert
w terminie określonym przez Zamawiającego,  otwarcie ofert  nastąpi  niezwłocznie po usunięciu
awarii).
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