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Wszyscy Wykonawcy –  
platforma zakupowa 
 

Dotyczy: PN-32/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu 
laboratoryjnego jednostanowiskowego z kamerą cyfrową do Kliniki Hematologii, Onkologii i 
Transplantologii Pediatrycznej w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz w związku z wejściem w życie 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 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 
111 z 8.4.2022, str. 1) zmianie ulega treść SWZ w następujący sposób:  
 
1. Punkt 13.3 SWZ otrzymuje brzmienie:  
13.3. „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczony zostanie Wykonawca o jakim mowa w 
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. 2022 r., poz. 835) 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczony zostanie wykonawca o jakim mowa w 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 
2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)”  
 
2. Po punkcie 19.1 podpunkt 1 SWZ (oświadczenie Wykonawcy) dodaje się podpunkt 1a o następującej treści:  
„1a. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,  
o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 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 
2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - załącznik nr 7 SWZ”. (wzór załączony do pisma)  
 
3. W punkcie 19.4 SWZ dopisuje się ppkt 6 o następującej treści:  
„6) oświadczenia wykonawcy o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 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 2022/576 ”.  
 
4. W punkcie 10.9 SWZ dopisuje się ppkt 6 o następującej treści: „6. Oświadczenie o którym mowa w punkcie 
19.1 ppkt 1a SWZ”. (wzór załączony do pisma) 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, 
jako ważne i wiążące. 
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