
wóJT
Gminy Bartniczka
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Bartniczka 28.04.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym zgonie z art. 2l5 pkt t ustawy z dnia 11 września 20I9r. Prawo zamówień

publicznych pn.: ,,Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Jastrzębie i
Radoszki"
- ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022|BZP 0013l398 z dnia22.04.2022r,

ZanawiĄący dokonuj e zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia w następującym

zakresie:

l,RozdziaŁ IX SWZ otrzymuje brzmięnie:

Rozdział IX
,{n

Podstawy wykl ucze nia z postę powan ia

1. Z postępowania o udzielenie zamowienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do ktorych

zachodzi która kolwiek z okoliczn ości wskaza nych :

1) w art. 108 ust. 1 Pzp;

2| w ań. 109 ust. 1 pkt. 4,5 ustawy Pzp, tj

a) w stosunku do którego otwańo likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest

zawieszona albo znajduje się on w innejtego rodzaju sytuacjiwynikającejz podobnej

procedury pzewidzianejw przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaza jego

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienalezycie wykonał zamówienie, co Zamawiający

jest w stanie wykazac za pomocą stosownych dowodów,

2. Zgodnie z ai,. 7 ust. '1 ustawy z dnia 13 kwietnia 202?-r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuźących ochronie bezpieczeństwa

narodowego (Dz, U. z2022r, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 76512006 i

rozporządzeniu 26912014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, ktorym mowa w ań. 1 pkt 3 ustawy z dnia'13 kwietnia

2022r. o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;



2) wykonawcę, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2O18r.
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2O22r. poz, 593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765t2006 i rozporządzeniu
26912014 albo wpisana na listę lub będącą takim beneficjentem zeczywistym 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 ań. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie pzeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących och ron ie bezpieczeństwa na rodoweg o;

3) wykonawcę, ktorego jednostką dominującąw rozumieniu ań, 3 ust. 1 pkt 37 ustawy zdnia29
wrzeŚnia 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz.217,2105,2106) jest podmiot

wymieniony w wykazach okreŚlonych w rozporządzeniu 765t2oo6 i rozporządzeniu 26912014

, albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia24lutego 2022r. o ile został
wPisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
Środka, o którym mowa w ań. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2O22r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP

2. Zmianię podlegają: ':'

1) ZńącznlkrcZnaZńącznik nr 2A

2) Załącznik nr 7 naZałącznik nr 7 naZŃącznik nr 74,

Załączniki o których mowa powyźej, stanowią dokumenty zńączone do niniejszej informacji.


