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Modyfikacja SWZ 

Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo Zamówienia Publicznych (Dz.U 2021 poz. 

1129) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SWZ w zakresie wykluczenia 

wykonawcy oraz sposobu badania przesłanki 

W Rozdziale VII dodając do niego pkt 6) - 9) 

6. Wykonawca podlega także wykluczeniu jeśli:  

a) jest obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w 

Rosji lub, 

b) jest osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu lub,  

c) jest osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) lub, 

d) został wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 

18.05.2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem 

Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), 

rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie środków ograniczających 

w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 

Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm) lub wpisano go 

na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na postawie ustawy z 

dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Postanowienie to odnosi się 

także do Wykonawców, których beneficjenci rzeczywiści lub jednostki dominujące są wymienione 

we wspomnianych wykazach bądź są wpisane na listę ministerialną; 

przy czym podstawy wykluczenia Wykonawcy z lit. a) – c) mają zastosowanie także wówczas gdy 

odnoszą się one do podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca, w 

przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

7. Oferta Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6) podlega odrzuceniu. 

8. Wykluczenie z pkt 6) trwa przez okres trwania okoliczności o jakich mowa w tym punkcie. 

9. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 6) lit. d), które w okresie tego wykluczenia 

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł. 

Do Rozdziału VIII SWZ akapit  III  dodaje się zapis 

5. Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu zamawiający 

może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można 

wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i 

Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych wobec 

przesłanek wykluczenia wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła 

rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 

8.4.2022, str. 1 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający modyfikuje  oświadczenia wstępne oraz wzór umowy. 

Niniejsze pliki będą dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz stronie prowadzonego 

postępowania 
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