
 

 

Szczecin, dnia 04.05.2022 r. 

Znak: USSZC-WAD.271.2.2022 

   

  WYKONAWCY 

 

   

 
Sprawa:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu ” - etap 
II (dla części I przetargu). 

 
Urząd Statystyczny jako Zamawiający, informuje, że dokonuje modyfikacji: 

1. Rozdziału V SWZ Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia poprzez dodanie punktu 1.3. 
o treści: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia 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.2022.835 t.j.), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” 
Zamawiający wykluczy również: 
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 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 L134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem 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 niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), 
zwanego dalej „rozporządzeniem 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 o przeciwdziałaniu;  

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593 t.j. ze zm.) 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 o przeciwdziałaniu;  

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. ze zm.) 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 o przeciwdziałaniu. 

2. Rozdziału IX SWZ Termin związania ofertą: 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania oferta 
upływa z dniem 07.06.2022 r. 

3. Załącznika nr 2 Oświadczenie wstępne Wykonawcy poprzez dodanie treści: 



2 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania 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.2022.835 t.j.). 

(Pouczenie: 
Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, które w okresie tego 
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub 
biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze 
pieniężnej. 
Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 
zł. ) 

4. Załącznika nr 3 Oświadczenie o aktualności informacji poprzez dodanie punktu 6 o treści: 

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.2022.835 t.j.). 
 

 
Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze 
zm.) Urząd Statystyczny w Szczecinie zawiadamia, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 09.05.2022 r. do godz. 
10:00. 
W związku z powyższym termin otwarcia ofert przedłuża się do dnia 09.05.2022 r. do godz. 10:30. 

 
 
 

Katarzyna Dmitrowicz-Życka 
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Z-ca Dyrektora 
Urzędu Statystycznego w Szczecinie 


		2022-05-04T13:57:57+0200




