Warszawa, dnia 06 maja 2022 r.
BRPD/ZP/15/2022
Do Wykonawców postępowania
Zmiana treści SWZ
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. 2a dodaje
się ust. 2b o następującym brzmieniu:
„2b. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców, którzy
podlegają zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień
publicznych na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn.
zm.). W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w
niniejszym punkcie SWZ Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.”
2) W rozdz. VIII ust. 2 pkt. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego w SWZ – tj. art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 uPzp i art. 109 ust.
1 pkt. 5 i 8-10 uPzp i braku podstaw wykluczenia z rozdz. VII ust. 2a i 2b SWZ. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.”;
3) Załączniki nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy oraz nr 8 do SWZ - otrzymują nowe,
zmienione brzmienie, określone w załączeniu do niniejszego pisma.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23 maja 2022 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w tej dacie o godz. 13:00. W konsekwencji termin związania
ofertą zostaje przedłużony do dnia 20 sierpnia 2022 r.
Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:
1) W rozdz. XIII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami rozdz. XII SWZ, w formie elektronicznej, za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 12:00. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.”
2) W rozdz. XV SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do
dnia 20 sierpnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp), a pierwszym dniem terminu związania
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
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