
 

 

 

 

Warszawa, dnia 26.04.2022 r. 

                                                                                                    

…………………………………. 

                                                         Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: Zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na „Remont wraz z wymianą nawierzchni oraz 

oświetlenia alei PAN na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie - (znak sprawy 

BZP.26.1.1.2022) 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

I. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ 

w następującym zakresie: 

 
1. W zakresie Rozdziału VII SWZ wprowadza się następujące zmiany: 

1) po ust. 5 dodaje się ust 6 o treści: 
Zamawiający 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 publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza:  
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 

2) po ust 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści: 
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 6 



 

 

 
 
 
 

3) po ust 7 dodaje się ust. 8 o następującej treści: 
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności, o których 
mowa w ust. 6, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie prowadzi 
z takim wykonawcą negocjacji, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej 
w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

2. W zakresie załącznika nr 2A do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o 
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu: 
Skreśla się dotychczasową treść: 

 
Załącznik nr 2A do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

 
Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 

Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont wraz z 
wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN  na terenie Ogrodu Botanicznego PAN 
w Powsinie”, znak sprawy nr BZP.26.1.1.2022, prowadzonego przez Polską Akademię 
Nauk w Warszawie. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp  
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ. 
lub 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………………………………………………..…. ustawy Pzp (podać mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp podjąłem następujące czynności ...………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e Podmiot/Podmioty, będący/e podwykonawcą/ami 

1) ………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Podać odpowiednio w zależności od liczby podwykonawców 

 
 nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp  
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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 musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z 
dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę 
podpisującą ofertę. 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 

Załącznik nr 2A do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

 
Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 

Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 



 

 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 

oraz 
składane 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) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont wraz z 
wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN  na terenie Ogrodu Botanicznego PAN 
w Powsinie”, znak sprawy nr BZP.26.1.1.2022, prowadzonego przez Polską Akademię 
Nauk w Warszawie. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ. 
lub 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………………………………………………..…. ustawy Pzp (podać mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).  
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp podjąłem następujące czynności ...………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Oświadczam, że nie podlegam/podlegam* wykluczeniu 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. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e Podmiot/Podmioty, będący/e podwykonawcą/ami 

1) ………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Podać odpowiednio w zależności od liczby podwykonawców 

 
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 
4 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu 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 
 



 

 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
 
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 musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i 

przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 

Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 
3. W zakresie załącznika nr 2B do SWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby: 

Skreśla się dotychczasową treść: 
 

Załącznik nr 2B do SWZ – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby.  

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 

Podmiot udostępniający zasoby: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont wraz z 

wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN  na terenie Ogrodu Botanicznego PAN 

w Powsinie”, znak sprawy nr BZP.26.1.1.2022, prowadzonego przez Polską Akademię 

Nauk w Warszawie. 



 

 

 

 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp  

2) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby spełnia 
następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Rozdziale VI SWZ tj: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

3) 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 musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i 
przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 

Załącznik nr 2B do SWZ – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby.  

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 

Podmiot udostępniający zasoby: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

oraz 

składane 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) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont wraz z 

wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN  na terenie Ogrodu Botanicznego PAN 

w Powsinie”, znak sprawy nr BZP.26.1.1.2022, prowadzonego przez Polską Akademię 

Nauk w Warszawie. 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp  

2) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby spełnia 
następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Rozdziale VI SWZ tj: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
3) Oświadczam, że nie podlegam/podlegam* wykluczeniu 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. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

4) 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 musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i 
przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
 
 
 
Powyższe zmiany SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

      

      Podpisał 

            Dyrektor                                       

        (-)Arkadiusz Nowak 


