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Przemyśl, 17.05.2022 r. 

ZP.271.2.8.2022 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania Razem zmieniamy Przemyśl (Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy) 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 2, w zw. z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 

Pzp, modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez wprowadzenie 

następujących zmian: 

1) w Rozdziale XV SWZ ust 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany 

złożyć wraz z ofertą, siebie dotyczące oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania oraz spełnieniu warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim spełnia 

warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ oraz 

ogłoszeniu o zamówieniu, na formularzu JEDZ oraz w Oświadczeniu wykonawcy/wykonawców 

z art. 125 ust. 1. Oświadczenia muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.”; 

2) w Rozdziale XXIII SWZ w ust. 11 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Oświadczenie wykonawcy/wykonawców z art. 125 ust. 1 - stanowiące Załącznik Nr 7 do 

SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.”; 

3) w Rozdziale XXV SWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 15.06.2022 r., do 

godz. 09:00.”; 

4) w Rozdziale XXVI SWZ ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2022 r., o godzinie 09:05.”; 

5) w Rozdziale XXVII SWZ ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 12.09.2022 r.”; 

6) w Rozdziale XXVIII SWZ po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) podlegającego wykluczeniu z postępowania 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 (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); 

2) wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia 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).”; 

7) w Rozdziale XXX SWZ w ust. 1 po pkt w pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) oświadczenia w zakresie 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) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ; 
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7) oświadczenia w zakresie 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) - wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik Nr 4 do SWZ.”; 

8) Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszej zmiany treści SWZ 

9) Dodaje się Załącznik Nr 7 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy/wykonawców z art. 125 ust. 

1 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej zmiany treści SWZ. 

2. Zamawiający informuje, że wskazane powyżej zmiany treści SWZ stają się jej integralnymi 

częściami, i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Załącznik Nr 4 do SWZ– Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

2) Załącznik Nr 7 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy/wykonawców z art. 125 ust. 1 
Otrzymują: 

1) Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  
2) ZP a/a 

http://www.platformazakupowa.pl/
M. Baran
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA
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