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Warszawa, dnia 29.04.2022 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/09/2022 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w ramach 

prowadzonego postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na „Sprzedaż i dostarczenie 

materiałów laboratoryjnych zużywalnych – postępowanie 3” 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje następujących zmian w 

zakresie wymagań i dokumentów oraz terminów w Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

 

W rozdziale IV „Wymagania i dokumentacja” zostaje dodany pkt. 9 i otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Zgodnie z treścią 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 wyklucza się: 

1) Wykonawcę 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 tejże ustawy, 

2) 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 lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

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 tejże ustawy, 

3) 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 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 tejże ustawy. 

Wykluczenie, o którym mowa w pkt 1-3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. 

Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 1-3 powyżej, w stosunku do 

Wykonawcy Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.” 

 

W rozdziale VIII „Terminy” pkt. 1 ppkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4 

czerwca 2022 r.” 

 

W rozdziale VIII „Terminy” pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Termin składania i otwarcia ofert 
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1) Oferty należy składać w terminie do dnia 06.05.2022 r. do godz. 12:00. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.05.2022 r. o godz. 12:30” 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że zmiany SWZ są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.  

 

 

Z-ca Dyrektora Ds. Administracji 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i 

Maszyn Molekularnych 

Radosław Jodzis 
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