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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym (wariant II) na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129)w trybie podstawowym z fakultatywnymi 
negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 5 382 000 euro 
pod nazwą: „Budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej i instalacji 
kanalizacji ogólnospławnej w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały 
Chrobrego 3” 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w 
następującym zakresie: 

 

1.  SWZ – Rozdział IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA dodaje się 
ust.6. 

6. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 
poz. 835, dalej: ustawa o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie). Na podstawie: 

a) art. 7 ust. 1 pkt 1)  ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie Zamawiający wykluczy 
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 wykluczeniu z postepowania o udzielenie 
zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy PZP ; 

b) art. 7 ust. 1 pkt 2)  ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie Zamawiający wykluczy 
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022r. 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 2022r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o wykluczeniu z postepowania o 
udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy PZP; 

c) art. 7 ust. 1 pkt 3)  ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie Zamawiający wykluczy 
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r.  o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 
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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 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o wykluczeniu z postepowania o udzielenie 
zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy PZP;.  

 

2. SWZ – załącznik nr 4 SWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w 
postępowaniu – otrzymuje nowe brzmienie: 

  

Załącznik nr 4 SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu 
 
 
 
……………………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy 
 
 
 

Wstępne oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5  i 7 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa PZP), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
W postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129): Budowa i przebudowa 
przyłączy kanalizacji ogólnospławnej i instalacji kanalizacji ogólnospławnej w 
budynku Muzeum Narodowego  w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, 
oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 
PZP. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.       
            
            
        ………………………………………… 

    (podpis) 
   

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie: 
art. 108 ust. 1 pkt1 PZP 
art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP 
art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP* 
(niepotrzebne skreślić) 
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Jednocześnie przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw 
wykluczenia z niniejszego postępowania:  
………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.      
            
            
        ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 109 ust 1 
pkt 4 i 7 PZP. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
            
            
        …………………………………………
            
                                                    (podpis) 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie: 
 
art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP 
art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP* 
 (niepotrzebne skreślić) 
 
Jednocześnie przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw 
wykluczenia z niniejszego postępowania:  
…………………………….…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.      
            

                     
………………………………………… 

                                                                                                                         (podpis) 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835, dalej: ustawa o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę)   
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
            
          ……………………. 

     (podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie: 
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę 
art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę 
art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę * 
(niepotrzebne skreślić) 
 
Jednocześnie przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw 
wykluczenia z niniejszego postępowania:  
………………………………………………….………………………………………………………………………………
…….. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.      
            
            
                                                                             ………………………………………… 

        (podpis) 

 
 
 

3. SWZ – Rozdział XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.06.2022 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
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4. SWZ – Rozdział XX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt.1. 
oraz pkt.2  otrzymuje nowe brzmienie:  

1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.05.2022 r. do godz. 11:00.  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022 r. godz. 12:00 
 

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

 

                                                      …………………………………………………………….                 


