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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.9.2022 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Program zwiększania wykorzystania 
energii i poprawy jakości środowiska w obrębie Obszarów NATURA 2000... – etap III budynki 
użyteczności publicznej- II 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że Zamawiający 
dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) w następującym zakresie: 
 
Pkt 4.1.1. Specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy. 
oraz 

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 ( Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn. zm.) 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 
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 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.  

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego przepisy art. 7 oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia lub konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, będą miały 
zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów 
wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, z tym że okres wykluczenia, o 
którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 
wejścia w życie ustawy  ” 
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 W związku z dokonaną zmianą SWZ zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ. 
Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 

 
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
 

Stosownie do art. 286 ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze zmiany na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.   

 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 2 do SWZ- oświadczenia wykluczenie i warunki udziału- zaktualizowany 
 
 
 

 
z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI 
 

mgr Józef Bałos 
 


