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Poznań, dnia 26 kwietnia 2022 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska,  

KRS: 0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992 

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: 

„Aranżacja pomieszczeń 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 i  1/20 zlokalizowanych na I  

piętrze budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul.  28 Czerwca 1956 r.  

nr 406 dla potrzeb WSOiUK Urzędu Miasta Poznania  z podziałem na 2 części ”  

Numer niniejszego postępowania,  jak i  został  nadany przez Zamawiającego:  

ZP/WCWI/2022/05 

Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

następującym zakresie: 

1. Punkt VI SWZ pn. „Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy” otrzymuje 

nową nazwę: „VI. Podstawy wykluczenia”. 

2. W punkcie VI SWZ dodaje się ppkt 1a. i podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o 

następującym brzmieniu: 

„1a. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadkach wskazanych 

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 poz. 835), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego na podstawie PZP wyklucza się: 

a) 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 tj. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP; 

b) 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 tj. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP; 



 

2 

c) 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 tj. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy PZP. 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych 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.  

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w 

konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w 

konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.” 

3. Punkt VII ppkt 6 SWZ w brzmieniu: „6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

- oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-

6 PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do IDW.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

- oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w SWZ - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do IDW.” 

4. W Załączniku nr 2 do IDW – Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dodaje się 

podstawę wykluczenia w następującym brzmieniu: 

„  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu 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. 2022 poz. 835).” 

Jednocześnie Zamawiający udostępnia wykonawcom zmieniony Załącznik nr 2 do IDW.  

5. W Załączniku nr 5 do IDW - Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dodaje się 

pkt 7) i podstawę wykluczenia w następującym brzmieniu: 

„7) 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 poz. 835)” 

Jednocześnie Zamawiający udostępnia wykonawcom zmieniony Załącznik nr 5 do IDW.  
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W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 29 kwietnia 

2022 r. godz. 10:00.  

Punkty 2 i 3 w Części I SWZ – IDW w rozdziale XVI Termin składania ofert. Otwarcie ofert otrzymują 

brzmienie:  

2. Ofertę należy złożyć:  

do dnia 29 kwietnia 2022 godz. 10:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 

W dniu 29 kwietnia 2022 godz. 10:15 

Punkt 1 w Części I SWZ – IDW rozdziale XVIII Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 28 maja 2022 r. Pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści 

składanej oferty. 

 


		2022-04-26T22:12:42+0200
	Ewa Rostkowska




