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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

zwanej dalej „uPzp” na dostawę fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów specjalnych typu 

furgon (MCP – Mobilne Centrum Profilaktyki) dla KWP w Szczecinie (2 szt.) 

 

  Na podstawie art. 137 ust. 2 uPzp Zamawiający przekazuje poniżej zmianę SWZ dokonaną 

na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp w zakresie: 

 

- w rozdziale VII ust. 2 dodaje się punkt 4) o treści: 

„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), dalej: 

rozporządzenie 833/2014, 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)”; 

 

- w rozdziale VII ust. 2 w tabeli dodaje się poz. 2.6.9 o treści: 

2.6.9 

wynikającym z przepisów 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, 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  

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 

nr 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 

 

- zmienia się treść ust. 4 w rozdziale VII na: 

„Zamawiający będzie badał, czy wobec wykonawcy oraz podwykonawcy (wskazanego w ofercie, a także 

podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia) nie zachodzą podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 - 6 uPzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 uPzp, a także w art. 7 ust. 1 

ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576”; 
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- zmienia się treść ust. 6 w rozdziale VII na: 

„Zamawiający będzie badał, czy wobec podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (podmiot wskazany  

w ofercie) nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 - 6 uPzp oraz w art. 109 ust. 1 

pkt. 1, 4, 5, 7 uPzp, a także w art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę i art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.”  

 

W konsekwencji Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3a do SWZ, tj. oświadczenia 

wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, które winien złożyć wraz z ofertą, 

w zakresie wskazanym w załączonym do niniejszej zmiany załączniku. 

Termin składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium pozostaje bez zmian, tj. 30.05.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

wyk. w 1 egz. 
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