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Poznań,21 kwietnia 2022

l.dz. 01746/PIM/04/22/MK/2022-326

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia pn."Budowa ul. Literackiej i
zbiornika retencyjnego w ul. Krajeneckiej"- nr postępowania
PIM/04/22/ZP24/2022-326.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), oraz wynikającym

z art. 22 wspomnianej ustawy obowiązkiem dostosowania dokumentacji postępowania

do nowych przepisów, Zamawiający zmienia treść pkt. 19 SWZ (PODSTAWY

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA) nadając

mu następujące brzmienie:

„19. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 (obligatoryjne przesłanki

wykluczenia) oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 (fakultatywne przesłanki

wykluczenia) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na

podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

19.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 wspomnianej ustawy: „z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo

zamówień publicznych wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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;
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2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 oraz uczestnika konkursu, 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.

Odpowiedniej zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ – wzór aktualnego na dzień składania

ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału

w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego).

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. Załącznik nr 4,

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl
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