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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: Dostawę 
i montaż napędu elektrycznego do zastawki Ø1600 mm wraz z wpięciem do systemu sterowania na 
potrzeby Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach nr: KISA/TOt/13/II/2022/NAPĘD DO ZASTAWKI 
_OŚ_PODLESIE 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
Działając na podstawie art. 19 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których 
wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej Regulaminem w związku z art. 22 pkt 2) ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz 
art. 5 ust. 1 pkt. 1), art. 5 ust. 4 pkt. 1 lit. c) tiret drugi oraz art. 362 ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że dokonał 
modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ). 
 
Na wstępie Zamawiający wyjaśnia, że dnia 16 kwietnia weszła w życie Ustawa z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: 
„Ustawa”). Zgodnie z Ustawą (art. 7): 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 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; 

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 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
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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. 

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, 

zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, 
nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty 
dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, 
a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek 
o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej 
lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego 
do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. (…). 

 
Ponadto, zgodnie z art. 22 Ustawy:  
Przepisy art. 7 oraz środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3, stosuje się również 
do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych 
i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że: 

1) okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, rozpoczyna się nie wcześniej niż 
po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; 

2) zamawiający dostosowuje dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu 
w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 
Wobec powyższego, ulegają zmianie postanowienia SIWZ w następującym zakresie: 
W pkt. VIII.1 SIWZ: 
 
BYŁO: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 13 Regulaminu.  
 

JEST: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 13 Regulaminu.  
1.1. Niezależnie od podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt.1. powyżej, zamawiający 

zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: „Ustawa”), wykluczy z udziału 
w postępowaniu: 
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

[Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] i rozporządzeniu 
269/2014 [Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.] 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, 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 [Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 
r.] i rozporządzeniu 269/2014 [Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 

https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
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2014 r.] 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, 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 [Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] 
i rozporządzeniu 269/2014 [Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 
2014 r.] 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. 

1.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w pkt.1.1. 
ppkt.1)-3) powyżej. 

1.3. W przypadku wykonawcy wykluczonego w oparciu o przesłanki, o których mowa 
w pkt.1.1. powyżej, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art.39 ust.1 lit.e) 
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa 
nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w zw. z art. 7 ust. 3 Ustawy. 

1.4. Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu 
o przesłanki, o których mowa w pkt.1.1. powyżej, odbywać się będzie na podstawie 
informacji dostępnych w publicznych rejestrach, w tym w szczególności KRS/CEIDG 
oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

 
Pozostałe zapisy zawarte w pkt.VIII ust.2-5 SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej zmodyfikowane 
dokumenty oznaczone jako: 
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_zmiana_26042022; 
2. SIWZ_zmiana_26042022. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia 
ofert, który wyznaczony jest odpowiednio:  
- termin składania ofert: 28.04.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 28.04.2022 r. godz. 10:15 
 
Modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 

Z poważaniem 
  
Prokurent  Wiceprezes Zarządu 
Mariusz Słaboń Andrzej Cebula 


