
                               Projekt otrzymał finansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w 

zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy 

o udzielenie dotacji nr 957204 

 

  

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

tel.: 32 359 13 34, e-mail: dzp@us.edu.pl  

www.us.edu.pl 

 

  1 
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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego (powyżej 215 000 euro) na 

zadanie p.n. „Dostawa notebooków”, nr rej.: DZP.381.022.2022.DWU. 

 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ 

1) poprzez dodanie w rozdz. IV kolejnych ustępów (5-8) tj.:  

„5. W związku z wejściem w życie 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), która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., na podstawie przepisu 

art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 

134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) - „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 

269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i nie-zależność Ukrainy lub im zagrażających 

(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – „rozporządzenie 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; 

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) 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 
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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 ww. ustawy. 

6. Wykluczenie na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 5 następuje na okres 

trwania okoliczności określonych w tymże artykule. W przypadku wykonawcy wykluczonego na 

podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 5, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. 

7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w ust. 5, które w okresie 

tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, 

o której mowa w zdaniu poprzednim, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, 

w wysokości do 20 000 000 zł. 

8. Weryfikacja braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 5, odbywać się będzie w oparciu 

o dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 1 oraz analizę Zamawiającego wykazów określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także listy prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 2 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego.” 

2) poprzez zmianę pkt. 1) w rozdz. VI ust. 3 na następujący:  

„1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania oraz w celu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdz. IV 

ust. 5 SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: (…)” 

W załączeniu ujednolicona SWZ. 

 

 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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