Zakopane, 13.05.2022 r.
ADM 270-3/2022

Wykonawcy, ubiegający się o udział
w przedmiotowym postępowaniu

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o wartości przekraczającej kwotę, o
której mowa w art. 3 ustawy Pzp, na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w
budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt
aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego” w ramach projektu pod
nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w
Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach
poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) modyfikuje (aktualizuje) treść specyfikacji warunków
zamówienia, zwanej dalej „SWZ” do obowiązujących przepisów prawa w zakresie pkt. 7 SWZ:
Jest:
(…)
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:
1)

art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie:
2)

art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 i 7 ustawy Pzp.

Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego
na każdym etapie postepowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
ustawy Pzp.
(…)
Otrzymuje on nowe brzmienie:
(…)
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:

1)

art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.

2)

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 (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 835).

3)

art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie:
4)

art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 i 7 ustawy Pzp.

Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego
na każdym etapie postepowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
ustawy Pzp.
(…)

Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) modyfikuje (aktualizuje) treść SWZ do obowiązujących
przepisów prawa w zakresie pkt. 9.1. i 9.2. SWZ:
Jest:
(…)
1) Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonym zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Zamawiający
udostępni Wykonawcy JEDZ celem wypełnienia.
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1) SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
(…)
Otrzymuje on nowe brzmienie:
(…)
1) Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

(„JEDZ”), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Zamawiający udostępni Wykonawcy
JEDZ celem wypełnienia.
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek:
▪ art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
▪ art. 5k 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 nr L 229 z 31.7.2014, str.
1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
Powyższe oświadczenie składa Wykonawca jak również w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 125 ust. 5
ustawy Pzp
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 a) SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
(…)
Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) modyfikuje (aktualizuje) treść SWZ do obowiązujących
przepisów prawa w zakresie pkt. 9.10 SWZ poprzez dodanie pkt. 9.10 g) SWZ o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. b) SWZ.
Jednocześnie Zamawiający udostępnia uaktualnione oświadczenie, które wzór stanowi zał. nr 8 do
SWZ.
Wykonawcy w złożonych ofertach zobowiązani są uwzględnić dokonaną przez Zamawiającego
modyfikacje treści SWZ.
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