
 

 

Warszawa, dnia 02 maja 2022 r. 

BRPD/ZP/15/2022 

Do Wykonawców postępowania 

 

Zmiana treści SWZ – podstawy wykluczenia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji pn. Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw 
Dziecka, ogłoszenie o zamówieniu Dz. Urz. UE nr 2022/S 077-209558 z dnia 20.04.2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269), Zamawiający dokonuje 

zmiany treści SWZ w następującym zakresie: 

1) W rozdziale VII SWZ – „PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY” po ust. 2 dodaje 

się ust. 2a o następującym brzmieniu: 

„2a. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców, w 

stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych 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. z 2022 r., poz. 835): 

a) Wykonawcę 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 

tejże ustawy, 

b) Wykonawcę, 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 został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy, 

c) Wykonawcę, 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 

tejże ustawy. 



 

Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie 

wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku Wykonawcy 

wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym punkcie SWZ 

Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.” 

Ogłoszenie o sprostowaniu (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) zostało 

przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu: 28.04.2022 

r. o godz. 18:42. Zgodnie z informacją odebraną w potwierdzeniu o przesłaniu 

sprostowania ogłoszenia, zostanie ono opublikowane na stronie TED w dniu 03.05.2022 

r. Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 137 ust. 5 uPzp i 88 ust. 3 uPzp, udostępnia 

zmiany treści SWZ i przekazane ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania i dodatkowych miejscach opisanych w SWZ przed publikacją ogłoszenia o 

sprostowaniu, lecz po upływie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii 

Europejskiej otrzymana tego ogłoszenia. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną 

część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 
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