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WIF.261.3.2022 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na usługę 
asysty i wsparcia technicznego Oracle, (WIF.261.3.2022). 
 
 

 
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej Ustawą, 
Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ w następujący sposób, tj.: 
 
 

Informacja Zamawiającego o  
zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

w postępowaniu na usługę asysty i wsparcia technicznego Oracle 
(WIF.261.3.2022) 

 
1. W Rozdziale 4. SWZ dodaje się pkt. 3.2. oraz ppkt. 3.2.1. -3.2.3. w brzmieniu:  

 
„3.2. 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. 2022 poz. 835), tj. z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 
 
3.2.1.  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; 
 
3.2.2. 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; 
 
3.2.3. 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 
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podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy”  
 
2. W Rozdziale 4. SWZ dodaje się pkt. 4.2.6. w brzmieniu:  

„oświadczenie Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) 
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 7 do 
SWZ.” 
 

3. W Rozdziale 4. pkt. 4.2.5. SWZ. Otrzymuje następujące brzmienie:  
  

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i 
oświadczenia wskazane w pkt 4.2.1., pkt. 4.2.3. i pkt. 4.2.6. składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. 
 
4. W SWZ dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu: 
 

„Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy składa niniejszą informację. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 
Składając dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w 
trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 
(zwanej dalej Ustawą) na usługę asysty i wsparcia technicznego Oracle, działając w 
imieniu (nazwa, adres) 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.” 
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Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców  
i stanowią integralną część SWZ.   
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1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. 
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