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     GMINA CIESZANÓW              Cieszanów, dnia 18.05.2022 r. 
   UL. RYNEK 1 

 37-611 CIESZANÓW    
GPiMK.271.6.2022 

     

    -do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: postępowania pn. „Termomodernizacja budynku  świetlicy wiejskiej w 

Chotylubiu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”. 

 

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,oraz na 

podstawie 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 z 2022 r. poz. 835), Zamawiający: Gmina Cieszanów,  

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

 

A. Za podstawie 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 z 2022 r. poz. 835), 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  

w następującym zakresie: 

 

W Rozdziale 6 SWZ dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie: 
  

Na podstawie 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 z 2022 r. poz. 835) z postępowania  wyklucza się: 

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; 

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 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 ustawy.  
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B. Zamawiający, działając na podstawie art. 286  ustawy Pzp, wprowadza zmiany do 

następujących załączników do SWZ: 
Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 

Stosowną zmianę dokumentacji zamawiający udostępnia jako załącznik do 

niniejszych wyjaśnień SWZ. 

 

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, 

tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 12 

SWZ:   

 

Rozdział 12 pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 
  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2022 r. do godz. 1000. 
 

 

Rozdział 12 pkt. 2 SWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2022 r. o godz. 1030 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 
 

D. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

 

Rozdział 13 SWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 21.06.2022 r. 

 

E. Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu.  

 

F. Niniejsza zmiana SWZ stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca przy składaniu 

ofert. 

 

G. W załączeniu: 

1) Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia 

2) Załącznik Nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia 

3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

 

 

BURMISTRZ 

     Miasta i Gminy Cieszanów 

 

          mgr Zdzisław Zadworny 


