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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: Modernizacja Stacji 

Uzdatniania Wody w Błażejowicach  
 

     Na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.), w związku z wejściem w życie Ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

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

z 2022r. poz. 835), Zamawiający wprowadza do Specyfikacji Warunków Zamówienia niżej 

opisane obligatoryjne przesłanki wykluczenia, mianowicie: 
 

    Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu 

agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022r., wobec osób 

i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje 

polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, Zamawiający wyklucza: 
 

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 2022r. 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 2022r., 

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 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. 

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 2022r., 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. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 

Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Powyższa zmiana treści SWZ stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia 

i wiąże Wykonawców. 
 

Niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania w dniu 28.04.2022r. 
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