
 

Wrocław, dnia 27  kwietnia 2022r. 

Dotyczy: zmiana ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest: DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I 

WYEKWIPOWANIA:  MUNDUR POLOWY TROPIKALNY WZÓR 124T/MON W LATACH 2022 – 

2023 (NR SPRAWY: MAT/107/OIB/ES/2022) 

Działając na podstawie art. 90 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zmawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

polegającej na dodaniu w Sekcji III.2.1) Sytuacja podmiotowa  - pkt 5 o następującej treści:  

5. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający wykluczy: 

⎯ wykonawcę 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 w postaci wykluczenia z 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 

⎯ wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 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 w postaci wykluczenia z postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

⎯ wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 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 w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
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