
  

 

ZPB.272.TP.02.2022                        Ostrołęka, 22.04.2022 r. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie bazy danych 

BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy 

Goworowo” 

 

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

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w 

następujący sposób: 

1. Dodaje się pkt 12.3 o brzmieniu: 

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

podstawie ustawy Pzp, zgodnie z 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) 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 ww. 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 ww. 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 ww. ustawy.  

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 12.3.” 

2. Pkt 8.1. otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02.06.2022r. 

3. Pkt 10.1. otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  do dnia 04.05.2022r. do godz. 900.” 

 
4. Pkt 11.1. otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi 04.05.2022r. o godz. 910, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii.” 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki


  

 

5. W załączniku nr 2 do SWZ- Wzór oświadczenia Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, dodaje się pkt 3a o brzmieniu: 

„3a. 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. z 2022, poz. 835).” 
 

6. W załączniku nr 6 do SWZ- Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, dodaje się pkt 3a o 

brzmieniu: 

„3a. 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. z 2022, poz. 835).” 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

         STAROSTA 

            dr inż. Stanisław Kubeł 


