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„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 

Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy”. 

 

 Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści 

specyfikacji warunków zamówienia poprzez dodanie w pkt 5 WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z  POSTĘPOWANIA następujących 

zapisów: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również 

Wykonawcę, o którym mowa w 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 poz. 835), 

zwana dalej „UOBN”.  

1. Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
wyklucza Wykonawcę:  

o 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 
UOBN; 

o 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 UOBN; 

o 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 UOBN. 

2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 UOBN następować będzie na okres trwania ww. 
okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na 
podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

3. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 UOBN na 
podstawie: 

 Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
 Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec 

których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. 

 oraz zmienia treść załącznika nr 5 do SWZ: 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O  KTÓRYM MOWA W ART. 
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125 UST. 1 PZP ZŁOŻONYM NA FORMULARZU JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 

ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Treść zmienionego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

 

Wykonawca składając ofertę uwzględnia dodane zmiany.  

 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być 

uwzględnione w treści składanej oferty. 

Niniejsza informacja zgodnie z zapisami SWZ, zamieszczona została na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 

 

 

 

Z poważaniem 

 
SPECJALISTA 

ds. Zamówień publicznych 
 

mgr Magdalena Kominek 
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Załącznik nr 5 do SWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O  KTÓRYM MOWA W ART. 

125 UST. 1 PZP ZŁOŻONYM NA FORMULARZU JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 

ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu komputerowego i 

oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy.” 

 

 

 

Ja niżej podpisany ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

oświadczam, że informacje zawarte w  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy  z 
dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - „PZP”) przedłożonym wraz z 
ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przez Wykonawcę, 
którego reprezentuję są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 
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- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, 

-  art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7  PZP. 

- 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 

 

 

 

________________________________  

 

(podpis) 

 

 

Dokument może być przekazany:  

 

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 

  

 

lub   

 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i 

opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z 

dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia 

dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) 

jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.  

 

 

 

 

 


