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Znak: ZOZ.Y.07O /DZP /15 /ZZ Sucha Beskidzka dnia 20.04.2022r.

Dotyczyi Przetargu nieograniczonego na Kompleksowe uslugi prania i dzieriawy bielizny
szpitalnej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp rryklucza siq:

1. wykonawcq oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre6lonych w
rozporz4dzeniu 765/2006 i rozporz4dzeniu 269/2074 albo wpisanego na listq na
podstawie decyzii w sprawie wpisu na listg rozstrzyga,ecei o zastosowaniu Srodka, o
kt6rym mowa w art. 1 pkt 3 ustarryy;

2. wykonawcq oraz uczestnika konkursu, kt6rego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia l marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniqdzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z Z0Z2 r. poz.593 i 655J jest osoba wlzmieniona w
wykazach okreSlonych w rozporzEdzentu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2074 albo
wpisana na liste lub bqdqca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia24lutego 2022 r.,
o ile zostala wpisana na listq na podstawie declzii w sprawie wpisu na liste rozstrzygaj4cej
o zastosowaniu Srodka, o kt6rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawcq oraz uczestnika konkursu, kt6rego jednostk4 dominui4cE w rozumieniu art. 3

ust..1 pkt 37 ustary z dniaZ9 wrzeinia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz.U.z202l r.poz.217 ,

2L05 i 2706), jest podmiot vvymieniony w wykazach okreSlonych w rozporz4dzeniu
765/2006 i rozporz4dzeniu 269/2014 albo wpisany na listq lub bqd4cy tak4 jednostk4
dominuj4cq od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na listq na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listq rozstrzygaiqcej o zastosowaniu Srodka, o kt6rym mowa w art. 1 pkt
3 ustawy.

W zalqczeniu dodatkowy zal4cznik nr 8 do SWZ- o3wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
w/w zakresie naleiy zloiryi wraz z oferi4.
W zwiEzku z pov'ryLsz),rn zmianie ulega r6wnie2 ogloszenie o zam6wieniu.

Z powazaniem:

Z-ca k
Zespolu Z

w S ur,l

z Bai

ne

ski

t czek

Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
NIP: 557-12-7 +352
REGON:000304415
Nr konta:37 8128 0005 0000 0521 2000 0010
Fax 33 872 31 0l

\ centrala Sucha Beskidzka
+44 33 472 31 00 Y sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl L centrala lvlak6w Podhaladski

+48 33 877 10 01

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej informuje o modyfikacii
zapis6w SWZ.
W zwi4zlnJ z wejSciem w 2ycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainq oraz slu2Ecych ochronie bezpieczefstwa
narodowego [D.U. z dnia 15 la,vietnia 2022 poz.835J zosta,a wprowadzone nowe podstawy
wykluczenia z postqpowania.


