
Zmiany do SWZ i ogłoszenia. 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Roboty budowlane 
polegające na wykonaniu instalacji odgromowej przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie 
[SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-1/2022] 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje, iż 

dokonuje zmian w treści SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Zmiana 1: 

Zmianie podlega Rozdział VIII ust. 1SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 oraz 

w art. 7 ust 1 pkt 1) – 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), dalej „ustawa Osr”. 

 

Zmiana 2: 

Zmianie podlega Rozdział IX ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (w formie elektronicznej, 

tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt pkt 4) ustawy Pzp (w formie 

elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), stanowiące Załącznik nr 

3 do SWZ oraz na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1) – 3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ. 

 

Wyjaśnienie: Tym samym Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia przez Wykonawcę 

w powyższym zakresie, w związku z powyższym dokumentów zamówienia dodaje się nowy załącznik 

do SWZ, tj. Załącznik nr 12 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z 

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

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

Zmiana 3: 

Zmianie podlega Rozdział XIII ust. 5 pkt) 2) SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ 

oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 3 i 



12 do SWZ, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 

 

Zmiana 4: 

Do Rozdziału XXIV SWZ dodaje się na końcu poniższy zapis: 

Załącznik nr 12 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z ustawą z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

Zmiana 5: 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tym samym następujące 
punkty SWZ otrzymują nowe brzmienie: 

1) Rozdział XVII ust. 1 SWZ – otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 16.05.2022 roku 
do godz. 14:00 

2) Rozdział XVII ust. 3 SWZ – po zmianach: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 r. o godzinie 15:00. 

3) Rozdział XVI ust. 1 SWZ – po zmianach: 

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, W Warszawie 

przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.06.2022 r. 

 

Zmiany oraz wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Wykonawców. 

Odpowiednim zmianom podlega również ogłoszenie o zamówieniu. 

 

UWAGA!  

Nowy załącznik do SWZ oraz ogłoszenie o  zmianie zamówienia, zostają zamieszczone na stronie 

internetowej postępowania pod adresem: https://bip.oeiizk.waw.pl/page.php?sr=srodek&wop=12 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 12 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z 

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

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

 

 

https://bip.oeiizk.waw.pl/page.php?sr=srodek&wop=12



