
Lewin Brzeski, 24 maja 2022 r.  

Gmina Lewin Brzeski  

        ul. Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski  

 
BI.I.271.10.2022 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: 

ustawa Pzp) pn.: 

 

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu  

z napędem 4 x 4  

z funkcją ratownictwa technicznego 

 

Zamawiający – Gmina Lewin Brzeski na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje 

modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższym:  

  

W rozdziale IX ust. 1 pkt e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia dodaje się zapis o treści:  

- oświadczenia wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia  z art. 7 ust. 1 ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp  – zał. nr 7 do SWZ.  

 

W związku z powyższym Zamawiający dodaje nowy załącznik do dokumentacji postępowania: 

- załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenia wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia   

z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na 

podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

 

   Burmistrz  

 

 Artur Kotara  

 

 



Zał. nr 7 do SWZ 

 

Nr postępowania: BI.I.271.10.2022 

 

Wykonawca: 

……………………………………

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 

Oświadczenia wykonawcy 

 UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY  

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4  

z funkcją ratownictwa technicznego”, oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 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. poz. 835)1. 

 

                                                           
1 Zgodnie z treścią 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, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
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. 


