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                                                                                           Wszyscy Wykonawcy  

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, dotyczące Oświetlenia ciągu 

pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy. 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00138995/01 2022/BZP z dnia 2022-04-28. 

 

                                                             Zmiana treści SWZ 

 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający zmienia treść SWZ. Zamawiający zmienia 

treść SWZ ze względu na zmianę stanu prawnego podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia w związku z obowiązującą ustawą 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). 

W związku z powyższym zamawiający wprowadza w Specyfikacji Warunków Zamówienia następujące 

zmiany: 

1) W Rozdziale XIX  SWZ zatytułowanym Podstawy (przesłanki) wykluczenia z postępowania, 
warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych  w ust. 2 
dodaje się punkt 2.3 w brzmieniu: „2.3.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się również Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w 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  (Dz. U. poz. 835). 
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 
wspomnianej ustawy.”. 

2) W załącznikach do SWZ zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej 
http://bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html  w 
zakładce przedmiotowego zamówienia zaktualizowany: 
-  załącznik nr 2 zatytułowany:  zał nr 2 Aktualny  Oświadczenie Wykonawcy.doc ; 

- załącznik nr 2a zatytułowany: zał nr 2a Aktualny Oświadczenie Podmiotu udost. 

zasoby.doc.   

 

Dokonana zmiana treści SWZ nie 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu.     

 
W załączeniu: 

1) Załącznik  nr 2  (Aktualny) Oświadczenie Wykonawcy.doc; 
2)  Załącznik nr 2a  (Aktualny) Oświadczenie Podmiotu udost. zasoby.doc 

 

 

 

 

 

 
 

Burmistrz Kłobucka 
Jerzy Zakrzewski 

 
Elektronicznie podpisany przez Jerzy Zakrzewski 
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