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Gliwice, dnia 25 kwietnia 2022 r. 

DO WSZYSTKICH 

ZAINTERESOWANYCH 

dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 

12.04.2022 r. pod nr 2022/S 075-199043, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynni

ków i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zestawu do elektroforezy i immunofiksacji białek surowicy 

i innych płynów ustrojowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego 

Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie art. 137 ust.l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciw

działania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), 

określającą m.in. dodatkowe przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania - zmianie podlegają zapisy 

Rozdziału VI SWZ „Podstawy (przesłanki) wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz 

podmiotowych środków dowodowych" . 

W rozdziale VI SWZ: 

- pkt.1 ppkt.1 otrzymuje brzmienie: ,,1) nie podlegają wykluczeniu: na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 1-6, art. 109

ust.l pkt.4 ustawy 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 (Dz. U. poz.

835) .

- w pkt. 2 Zamawiający dodaje ppkt.2.3 w następującym brzmieniu:

,,2.3 Zamawiający przewiduje, że postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach,

o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciw

działania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy."

Wprowadzona modyfikacja stanowi integralną część SWZ. 
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