Warszawa, dnia 28 kwietnia 2022 r.
BRPD/ZP/16/2022
Do Wykonawców postępowania
Zmiana treści SWZ - przesłanki wykluczenia i wyjaśnienie treści SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, ogłoszonego w BZP nr
2022/BZP 00135982/01 z dnia 2022-04-26
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269), Zamawiający
dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:
1) W rozdziale VII SWZ – „PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY” po ust. 2 dodaje
się ust. 2a o następującym brzmieniu:
„2a. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców, w
stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych 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. z 2022 r., poz. 835):
a) Wykonawcę 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
tejże ustawy,
b) Wykonawcę, 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 został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
c) Wykonawcę, 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
tejże ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku Wykonawcy
wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym punkcie SWZ
Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.”
2) Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - otrzymuje nowe, zmienione brzmienie,
uwzględniające przesłanki wykluczenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Nowe
brzmienie Załącznika nr 3 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Jednocześnie, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 uPzp, Zamawiający przekazuje
wyjaśnienia treści SWZ, zgodnie z pytaniami Wykonawców:
Pytanie nr 1:
Mam pytanie dotyczące kwestii formalnej. Czy załączniki nr 3 do SWZ– oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 8 do SWZ oświadczenie na temat przynależności do grupy kapitałowej powinny być składane
oddzielnie dla każdej części zamówienia, czy wystarczy w załączniku wymienić
wszystkie części, na które ofertę będziemy składać?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę, składającego
ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, jednego oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr
3 do SWZ, dotyczącego tych części zamówienia, na które składa ofertę i jednego
oświadczenia na temat przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr
8 do SWZ, dotyczącego tych części zamówienia, na które składa ofertę – w formie
zbiorczej, ze wskazaniem w oświadczeniach części zamówienia, których dotyczy
składane oświadczenie.

JUSTYNA
SOKOŁOWSK
A

Elektronicznie
podpisany przez
JUSTYNA SOKOŁOWSKA
Data: 2022.04.28
17:22:29 +02'00'

