
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w
Powsinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325713

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Prawdziwka 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-973

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ob.sekr@obpan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrod-powsin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone
przez nią jednostki organizacyjne

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ogród Botaniczny, Nauka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00139231/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-28 13:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00123143/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

1. W Rozdziale VII. SWZ Podstawy wykluczenia z postępowania, dodaje się ust. 6, ust. 7, ust. 8 
1) 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) ust 7 o treści: Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 6
3) ust 8 o treści: W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa w ust. 6, zamawiający
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odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, nie zaprasza go do złożenia oferty
dodatkowej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Zmienia się treść Załącznik nr 2A do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Zmienia się treść 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.
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