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L. dz.: DZP-246/22                                                                                 Poznań,  dnia 06.05.2022 r.  
 
 

 
Wszyscy Wykonawcy 
/ Platforma zakupowa 

 
 

Dotyczy: PN-7/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych 
montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - 
centrum medycyny interwencyjnej - (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a wraz z montażem. 
 
 
Zamawiający, 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) 
zmienia treść SWZ (z zachowaniem zmian wprowadzonych pismem nr DZP-222/22), następujący sposób: 
 
1. W części 13 SWZ dopisuje się pkt 5 o następującej treści: 

„5. 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 9 SWZ. 
 

3. W punkcie 19.4 SWZ dopisuje się ppkt 5 o następującej treści: 
„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 6o następującej treści: 
„5. Oświadczenie o którym mowa w punkcie 19.1 ppkt 1a SWZ”. 

 
 
                                                                                             Z poważaniem, 

 

 
          

 
 
 

Opracowała: Barbara Głowacka  

nr telefonu: 61 854 60 18 
e-mail: dzp@ump.edu.p 
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