
 

 

1 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, 26.04.2022 r. 

WSZ-EP-8/472/2022  
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa narzędzi laparoskopowych jednorazowego  
i wielorazowego użytku oraz akcesoriów do diatermii chirurgicznych”,  nr sprawy WSZ-EP-8/2022  

 

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu 

 
Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 oraz na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej 
„Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany: 
 
Treści SWZ w następujący sposób 
 
I. Sposób oraz termin składania ofert - Rozdział XVI ust. 3 SWZ 

Było: 
3. Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2022 roku o godz. 08:00. 
Jest: 
3. Termin składania ofert upływa dnia  13.05.2022 roku o godz. 08:00. 

 
II. Termin otwarcia ofert - Rozdział XVII ust. 1 SWZ 

Było: 
1. Termin otwarcia ofert: 05.05.2022 roku o godz. 11:00. 
Jest: 
1. Termin otwarcia ofert:  13.05.2022 roku o godz. 11:00. 

 
III. Termin związania ofertą – Rozdział XIV SWZ 
 

Było: 
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.08.2022 roku. 

Jest: 
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.08.2022 roku. 
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IV. W związku z nowymi podstawami wykluczenia wykonawców, wprowadzonymi ustawą z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) 
dopisuje się Rozdział VII A o następującej treści: 

 
VII A. Nowe podstawy wykluczenia o których 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. z 2022 r. 
poz. 835). 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, o którym 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. z 2022 r. poz. 835) (zwanej w niniejszym punkcie „ustawą”), tj.: 

a)     wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu  Rady (WE) 
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006”) i rozporządzeniu 
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 
odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (zwanym dalej 
„rozporządzeniem 269/2014”), albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

b)     wykonawcę, 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, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, 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; 

c)     wykonawcę, 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, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, 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. 
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V. W związku z ogólnounijnym zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach 
publicznych i dalszego wykonywania zamówień publicznych wprowadzonym przepisami 
rozporządzenia (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) dopisano Rozdział VII B o następującej treści: 

 

VII B. Zapisy dotyczące ogólnounijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w 
zamówieniach publicznych i dalszego wykonywania zamówień publicznych - 
rozporządzenie (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) 

Zgodnie z art. 5k ust. 1 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 ze zm.): 

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji 
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, 
ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. 
h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE 
oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów  
z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 
podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 

VI. W Rozdziale XV. Opis sposobu przygotowania oferty, pkt. 1.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

1.3 Wykonawca wraz z ofertą składa: 
1.3.1  przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X. SWZ 
1.3.2 oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – Załącznik nr 3 do SWZ; 
1.3.3 oświadczenie wykonawcy w myśl zapisów Rozdziału VII A. i VII B. SWZ – Załącznik 
nr 8 do SWZ; 
1.3.4 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenia,  o których mowa powyżej składa każdy z wykonawców; 
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1.3.5 w przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego 
rejestru, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu  
i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane. 

 

VII. W spisie załączników do SWZ dopisuje się Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy. 
 
 
Treści Załącznika nr 5  - Projektowane postanowienia umowy w następującym zakresie: 
 
W § 9 po ust. 3 dopisuje się ust. 4 o poniższej treści: 
 
„4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości, że dalsze wykonywanie umowy 
byłoby sprzeczne z zakazem, o którym mowa w art. 5k ust. 1 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 ze zm.), lub z 
jakimkolwiek innym przepisem prawa krajowego lub unijnego, w szczególności w przypadku gdy 
Wykonawca, podwykonawca, dostawca lub podmiot, na którego zdolności Wykonawca polega, jest 
jednym z podmiotów wskazanych w art. 5k ust. 1 ww. rozporządzenia, Zamawiający ma prawo, 
wedle swojego wyboru: 
a/ odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia powyższej wiadomości albo  
b/ rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.” 

Powyższe skutkuje zmianą numeracji kolejnych ustępów. 

Informacje uzupełniające 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego Zamówienia.  

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia                                 
o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż do postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. 
Przedmiotowe wyjaśnienia SWZ, po opracowaniu przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane  
w postępowaniu pytania, zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
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