
Modliborzyce, dnia 25 maj 2022 r.                                                                                        

Znak postępowania: INW.271.1.2.2022 

      

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Odnawialne źródła energii                         

w Gminie Modliborzyce”  
 

Gmina Modliborzyce, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z 

późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą PZP”, w związku z wejściem w dniu 16 kwietnia 2022 r. 

ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną 

dalej „ustawą”, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie: 
 

W SWZ, w rozdziale 7 pkt 7.1.1. „Podstawy wykluczenia i warunki udziału                                 

w postępowaniu” dodaje się pkt 7.1.1B w brzmieniu:  

 

„7.1.1B 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, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 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 ww. ustawy; 

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 ww. 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 ww. ustawy. 

 

Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie odrzucona”. 

 

 



 

 

 

W  rozdziale 11 „Opis sposobu przygotowania oferty” wraz z ofertą należy złożyć 

Załącznik nr 11 do SWZ pn. „Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w 

zakresie wskazanym w punkcie 7.1.1A  oraz 7.1.1B SWZ”. Załącznik został 

udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://modliborzyce.pl/ 

 
 

Powyższa zmiana stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty. 
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