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Dotyczy postepowania pn.: „Budowa powierzchniowego ujęcia wody do celów 
p.poż na zbiorniku Topiło”. 
 
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu 
przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 
24 lutego 2022 r. ((Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną”  w 
specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w dziale 6. 
Podstawy wykluczenia z postępowania o których mowa w artykule 108 PZP oraz 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 PZP dodaje się następujące punkty: 

6.6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania 
wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. 
((Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) 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 zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 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 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
sankcyjnej; 

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2021 r. poz. 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 2022 r., o ile został wpisany na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. 

6.7. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w punkcie 6.2. 
Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, 
w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, 
w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu 
z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328(1)* KSH). *indeks 1 - FB nie 
przewiduje taki zapisowych wygibasów 

6.8. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawcy 
zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, 
takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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6.9. Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.6. zostanie odrzucona. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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