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Do wiadomości 

 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania części budynku zabytkowego dworku na gminną bibliotekę publiczną. 

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do 

dnia: 

28.04.2022 r. do godz. 9:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 

28.04.2022 r. o godz. 9:05 

 

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy specyfikacji warunków zamówienia 

gdzie: 

1. Rozdz. XII ust. 14, pkt. 2) otrzymuje brzmienie:  

„Oświadczenie wstępne Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP 

zawierające zakres opisany w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835),  - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.                       

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

wstępne składa każdy z Wykonawców”. 

2. Rozdz. XII ust. 14, pkt. 6) ppkt. b) otrzymuje brzmienie:  

„Oświadczenie podmiotu/ów udostepniającego/ych zasoby składane na podstawie art. 

125 ust. 1 ustawy PZP zawierające zakres opisany w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) - wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2A do SWZ.” 

3. Rozdz. XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. do 

godziny 9:00” 

4. Rozdz. XIV ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 9:05”   

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa
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5. W Rozdz. XV dodaje się ust. 3. o brzmieniu: 

„3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 

podstawie ustawy Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach                   

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), 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; 

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; 

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. 

6. Rozdz. XXI ust. 4. Pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP oraz w zakresie 

opisanym w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.               

z 2022r. poz. 835), wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 6 do SWZ” 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami, ulegają zmianie: oświadczenie wstępne 

Wykonawcy, oświadczenie podmiotu udostępniającego oraz oświadczenie wykonawcy                      

o aktualności informacji (załączniki nr 2, 2A i 6 do SWZ). Poprawione druki stanowią 

załączniki do niniejszego zawiadomienia.  
 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na zmianę terminu 

składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie                

o zmianie ogłoszenia.  
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