
 

Bytom Odrzański, dnia 2 czerwca 2022 r. 
 

Nasz znak: ZP.271.6.2022 
 

ZMIANY 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych” 
 
 

W związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące zmiany treści SWZ: 

 
W rozdziale X Podstawy wykluczenia, po ust. 1.7 dodaje się ust. 2 w następującym 
brzmieniu: 
„2.Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) zwanej dalej „ustawą” 
wyklucza się: 
1)Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 
Ukrainy zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 
269/2104 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających zwanym dalej „rozporządzeniem 
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, 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, 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, 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. 
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1-3. 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności 
określonych powyżej”. 
 

W związku z powyższym, zmianie ulega załącznik nr 5 do SWZ – wzór 
oświadczenia Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby składane na 
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 



 

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża: 
 

 
1)termin składania ofert, z dnia 15 czerwca 2022 r. godz. 10.00 na dzień: 
22 czerwca 2022 r., godz. 10.00. 
 
2)termin otwarcia ofert, z dnia 15 czerwca 2022 r. godz. 11.00 na dzień: 
22 czerwca 2022 r., godz. 11.00. 
 
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 
21 lipca 2022 r.  
 
W załączeniu: 
1)Wzór oświadczenia Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby składane 
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, 
2)Formularz oferty. 
 
Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną 
część SWZ. Dostępne: http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/zamowienia-
publiczne/52-przetargi-aktualne 
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