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Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
 

Tytuł postępowania: Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów jednakowych 
rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi każda 
podłączona bezpośrednio do systemu próżniowego. 

Znak sprawy:  ZP-2401-8/22 

Zamawiający:  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk 

Tryb udzielenia 
zamówienia: 

Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, 
poz. 2019 z późn. zm.) 

 
 

Do wszystkich Wykonawców,  
 
Szanowni Państwo,  
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz w związku z zapisami pkt. 11.14. i 11.15. 
SWZ, niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco: 

1. Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że: 

 tytuł rozdz. VII otrzymuje następujące brzmienie: 

„Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp oraz inne”; 

 w rozdz. VII dodaje się pkt 7.6. o następującym brzmieniu: 

„7.6. Ponadto, działając 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. z 2022 r. poz. 835), 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego 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;  

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;  

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.  

Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.” 

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 

2. W związku ze zmianą treści SWZ, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostały 
zamieszczone nowe załączniki: 

 ZP-2401-8_22 - SWZ v4 (aktualizacja z dn. 22.08.2022 r.) 

 ZP-2401-8_22 - Zał. Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy v4 (aktualizacja z dn. 
22.08.2022 r.) 

3. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
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