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Zamawlający:
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ul. Węglowa 1

L5-L2L Białystok

lnformacja o zmianie treściSpecyfikacji Warunków Zamówienia (swz)

Dotyczy: postępowania

o

udzielenie zamówienia pubIicznego prowadzonego

W

trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2oL9 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U. z 2o21' r. poz. tt29 ze zm.) pn. Wykonaníe wyposażenÍa salÍ Wystaw
czasowych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - znak postępowania: WOZP.26t,67,2022
Działając na podstawie art' 286 ust.

].

ustawy z1'1' września 2019 r' Prawo zamówień publĺcznych (j.t.

z202L r. poz. 1'129 ze zm') oraz art.7 ust' ]. w związku z art.22 ustawy z dnia 13 kwĺetnia 2022
r, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z2o22r. poz. 835) Zamawiający zmienia treść
Dz'U '

Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
L) w Rozdziale lX SWZ dodaje ust. 9 o następującej treścĺ:

9,

o

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 7 ust, 1 ustawy z dnĺa L3 kwietnĺa 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresĺe przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służącychochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U ' z2022r. poz. 835). Wykonawca, którego oferta została najwyżej

oceniona, na Wezwanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego złoży
oświadczenieo nĺepodleganiu wykluczeniu na podstawĺe art' 7 ust, ]" ustawy z dnia j.3 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresjĺ na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego według Wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ'
oświadczeniepowinno być aktualne na dzień złożenia'
Vll ust. ]" sWZ, który otrzymuje brzmienĺe:
jest
1_. Wykonawca
związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni

2) zmianie ulega treśćRozdziału

tj. do dnia 25.O5.2022 r.

3)zmianie ulega treśćRozdziału XV ust. 2swz, który otrzymuje brzmienie:
2. ofertę wrazz Wymaganymi załącznikami należy złożyćw terminie do dnia 26.04.2022 r. do godz
10.00.
1.

4)zmianĺe uĺega treśćRozdziału XVl ust. 1sWZ, który otrzymuje brzmienie
].. otwarcie ofert nastąpĺw dniu 26.04.2022 r. o godzinie 10.30.
Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie'
Zmiana treściSpecyfĺkacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwĺlą jej zamieszczenia na
stronie ĺnternetowej prowadzonego postępowania.

ląEl(ToR

lÎ

Kierowni k

Za

ci Sybiru

mawiającego

2

