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Znak sprawy: 6/ZP/2022 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie 
 

 

ZMIANA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. 

 

„Remont garaży - docieplenie” 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian w treści SWZ: 

 
1. Rozdział 4 pkt 4.1.1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt  1 i 4 ustawy Pzp oraz 
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 

W punkcie 4.1.1 SWZ dodano następujący zapis: 

Zgodnie z treścią 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: 

  Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1) wykonawcę 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, 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 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. 
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2. Rozdział 4 pkt 4.3 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa  
w pkt 4.1.2-4.1.5 SWZ oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy oraz 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. 

 
3. Rozdział 5 pkt 5.2.5 SWZ otrzymuje brzmienie: 

              Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu 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. 

              Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

 
4. Dotychczasowy punkt 5.2.5 SWZ otrzymuje numer 5.2.6 – bez zmiany treści. 

 
5. Rozdział  8 pkt 8.7 SWZ otrzymuje brzmienie: 

 
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 7.11 należy złożyć w terminie do dnia 
10.06.2022 r. do godziny 10.00. 
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
 

6. Rozdział  8 pkt 8.8 SWZ otrzymuje brzmienie: 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godzinie 10.30. 
 

7. Rozdział 9 pkt 9.1 SWZ otrzymuje brzmienie: 
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 
do dnia 09.07.2022 r. 
 

Odpowiednie zmiany wprowadzone zostaną również do treści ogłoszenia o zamówieniu.  


