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Zmiana Nr 1 

Specyfikacji  Warunków Zamówienia Nr MCE/26/39/2022/DW  
 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9” 

 

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.) (Pzp), w związku z wejściem  
w życie 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), zgodnie z art. 1 pkt 3 ww. ustawy, w celu przeciwdziałania 
wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec 
osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje 
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

1. W związku z powyższym, w rozdziale XIX. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki 
udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, po  
ust. 2.2.2. dodaje się ust. od 2.3. do 2.6. o brzmieniu: 

„2.3. 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. 2022, poz. 835) z postępowania wyklucza się: 

2.3.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014, o których to rozporządzeniach mowa  
w art. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy 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, 

2.3.2. 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 ww. ustawy, 

2.3.3.  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 ww. ustawy. 

2.4.  Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.3. 
2.5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2.3., Zamawiający  

 odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, odpowiednio do etapu prowadzonego  
 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2.6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2.3., które w okresie tego 
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej,  
o której mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy.” 

 
2. W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego   

 postępowania poprawione załączniki nr 2, nr 2a, nr 3. 
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3.  Zmiany określone w pkt. 1 wprowadza się również w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
4.  W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21.04.2022 r.                                                                         Dyrektor MCE 
                                                                                              (-) Anna Misiura 
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