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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. 3.3. oraz ppkt. 3.3.1. -3.3.3. w brzmieniu:  

 

3.3. w art. 5 k rozporządzenia 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), zmienionego rozporządzeniem 2022/576 tj. 

zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych 

lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także 

zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 

2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-

e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 

2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

 

3.3.1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 

z siedzibą w Rosji; 

 

3.3.2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. 

a) niniejszego ustępu; lub 

 

3.3.3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu 

lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 

na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
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2. W Rozdziale 4. SWZ dodaje się pkt. 4.2.7. w brzmieniu:  

„oświadczenie Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) 

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5 k rozporządzenia 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), 

zmienionego rozporządzeniem 2022/576 – załącznik nr 8 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. , pkt. 4.2.6. i 4.2.7. składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. 

 

4. W SWZ dodaje się załącznik nr 8 w brzmieniu: 

 

„Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 5 k rozporządzenia 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), 

zmienionego rozporządzeniem 2022/576 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy składa niniejszą informację. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5 k rozporządzenia 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), zmienionego 

rozporządzeniem 2022/576 

 

Składając dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 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, działając w imieniu (nazwa, adres) 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

oświadczam, że: 

☐  nie jestem podmiotem objętym zakazem udzielania lub dalszego wykonywania 

zamówień publicznych, o którym mowa w art. 5 k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 
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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), zmienionego rozporządzeniem 2022/576. 

5. W Załączniku nr 2 do SWZ: 

a) w § 1 w ust. 6 dodaje się pkt 4) w brzmieniu: 

„3) niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku, gdy 

wykonanie Umowy miałoby nastąpić na rzecz lub z udziałem osób lub podmiotów 

wskazanych w 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 Nr 229, str. 1 z póżn.zm.).”. 

 

b) w § 7 w ust. 1 dodaje się pkt 4) w brzmieniu: 

„4) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy 

wykonanie Umowy miałoby nastąpić na rzecz lub z udziałem osób lub podmiotów 

wskazanych w 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 Nr 229, str. 1 z póżn.zm.).”. 

 

  

 

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców  

i stanowią integralną część SWZ.   

  

 

 

 p.o. Prezes  

   Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  

 

 

                      /-/ Ewa Zielińska 1 

 

                                                 
1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. 


		2022-05-13T10:56:36+0200
	Ewa Zielińska; PKN




