
 

 

Kielce,  21.04.2022 r. 

A-II.271.13.2022 
 
 
 
Wykonawcy 
 
 
 

Dotyczy: 
 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:  

Budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 os. Na Stoku 98  

 

 

 Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  w imieniu Zamawiającego dokonuję zmiany treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia  (cyt. dalej jako SWZ), w następujący sposób: 

 

1) w rozdz. IX  dodaje się pkt 7  i  pkt 8 w brzmieniu: 

„7. 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 o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

7.1.  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 powyższej ustawy,  

7.2.  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 powyższej ustawy,  

7.3.  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 powyższej ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania wskazanych wyżej okoliczności. 
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8. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 7, 
Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.” 
 

2) Załączniki 2a i 2b do SWZ otrzymują brzmienie ustalone Załącznikiem numer 1 i 2 do niniejszego 
pisma.  

 
 
 
 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
 (-) 

Szczepan Skorupski 
SEKRETARZ MIASTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp; 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp; 
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Załącznik nr 1 do pisma 

Załącznik nr 2a  do SWZ – po zmianie 

Oświadczenie1 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa Pzp) 

O NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 os. Na Stoku 98  

prowadzonego przez Gminę Kielce,  

 

Ja /My niżej podpisany/i  

 

.................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy1: 

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

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

nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy oraz dokładny adres Wykonawcy (siedziba, miejsce prowadzonej działalności), krajowy 

numer identyfikacyjny (np. NIP/REGON) 

 

1. Oświadczam/y, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 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). 

                                                           
1 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niniejsze 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu.  

 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, 
wraz z niniejszym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór Załącznik nr 2 b do SWZ), 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów.  
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2. Oświadczam/y, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt. 4,5 i 7 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam/y (wypełnić, o ile dotyczy), że w stosunku do ww. Wykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 

4, 5 i 7 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp ww. Wykonawca podjął następujące czynności i przedstawia dowody na to, że podjęte przez 

Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności: 

1. …………………………………………………………………………………………., 

2. …………………………………………………………………………………………., 

3. ………………………………………………………………………………………….,  

4. Oświadczam/y, że ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia*: 

 

Lp. 

Warunek udziału 

w postępowaniu 

Wykonawca spełnia 

samodzielnie 

 

TAK/NIE* 

Polegam na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby  

TAK/NIE* 

(w przypadku odpowiedzi twierdzącej 

proszę wskazać nazwę i adres podmiotu 

udostępniającego zasoby)
 

1. Warunek dot. doświadczenia 

Wykonawcy określony  

w rozdz. X pkt 1.4. SWZ 

  

*wskazać właściwe  

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,  

PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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Załącznik nr 2 do pisma 

Załącznik nr 2b  do SWZ- po zmianie 

 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa Pzp) 

O NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 Budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 os. Na Stoku 98  

 

Ja /My niżej podpisany/i  

 

.................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy: 

 

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

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

nazwa/imię i nazwisko oraz dokładny adres (siedziba, miejsce prowadzonej działalności), krajowy numer identyfikacyjny 

(NIP/REGON) 

 

1. Oświadczam/y, że ww. Podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 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). 

2. Oświadczam/y, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp.  

3. Oświadczam/y (wypełnić, o ile dotyczy), że w stosunku do ww. Podmiotu zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 

5 i 7 ustawy Pzp). 
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Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp ww. Podmiot podjął następujące czynności i przedstawiam dowody na to, że podjęte 

przez ww. Podmiot  środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności: 

6. …………………………………………………………………………………………., 

7. …………………………………………………………………………………………., 

8. ………………………………………………………………………………………….,  

 

4. Oświadczam/y, że ww. Podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia  w następującym zakresie:  

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

(określić odpowiedni  zakres/warunek udziału w postępowaniu). 

 

5. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

6. W celu potwierdzenia że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest 

umocowana do jego reprezentowania załączam odpis lub informację z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub 

wskazuję/my ich dostępność za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod 

następującym adresem internetowym: 

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego* 

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG* 

 http://…………………………. - inny rejestr 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,  

PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 

 
 

https://ems.ms.gov.pl/
https://www.ceidg.gov.pl/
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