
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

Tarnowskie Góry, dnia 16 maja 2022r. 
AZ.272.4.6.2022 

 
          Wykonawcy 
 

 
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu 
medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 
S.A. w Tarnowskich Górach 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 137, ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze 
zmianami), zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następujący sposób:  

 
1. w rozdziale III w ust. 3 dodaje się pkt 3 o następującej treści: 

„3) 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), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 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, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem sankcyjnym” 

 
2. w rozdziale III  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków 
dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 
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należącego do tej samej grupy kapitałowej, 
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym: 

a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 
b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
zamawiającego, o których mowa w: art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia sankcyjnego. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty 
w zakresie ust. 5, pkt. 1, 2, 3 i 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie.” 

 
3. w rozdziale V  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w art. 125 ustawy na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
oraz zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia  
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu 
z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza,  
iż oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców.” 

 
4. w rozdziale VII w ust. 3 dodaje się pkt 5 o następującej treści: 

„5) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – 
oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozporządzenia sankcyjnego. Oświadczenie składa się, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym).” 

 
5. w rozdziale VII w ust. 4, pkt 5 otrzymuje brzemiennie: 

„5 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (ust. 2 i ust. 3 pkt. 2 III rozdziału SWZ), w części 
III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B (w sekcji B oświadczenie dotyczy wyłącznie obligatoryjnej 
przesłanki wykluczenia wykonawcy, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy), C (w sekcji C 
oświadczenie dotyczy obligatoryjnych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 
lit. h), pkt. 2,5 i 6 ustawy) oraz sekcję D (w sekcji D oświadczenie dotyczy obligatoryjnych podstaw 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy  
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a także podstawy z art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego),”  

 
6. dodaje się załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozporządzenia 

sankcyjnego. 
 
 

 
Działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy, przedłużam termin składania i otwarcia ofert oraz 

zmieniam okres związania ofertą. 
 
 
Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ: 
 

I. ust.1 w rozdziale XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie: 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17.08.2022 roku, tj. 90 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

 
 
 

II. ust. 1 w rozdziale XIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie: 
 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  do dnia 20 maja 2022 roku do godz. 9:00. 

 
 
 

III. ust. 1 w rozdziale XIV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE  
Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie: 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 20 maja  

2022 roku, o godz. 9:05 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5,  
42-600 Tarnowskie Góry. 

 
 
 
dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 


