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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/119/2022 

Dotyczy: „Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/3/2022 

 

 

Informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 137 ust. 1 oraz art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 z poźn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego „Poddębickie 

Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. informuje o modyfikacji zapisów postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z 

o.o. w Poddębicach”: 

 

w rozdziale V pkt 1.1 SWZ: 

 

jest: 

„nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 

2 oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp.” 

 

poprawia się na: 

„nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 

2 oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp oraz 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.” 

 

w rozdziale VI pkt 3.4 SWZ: 

 

jest: 

„3.4 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w: 

3.4.1 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

3.4.2 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący orzekania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego; 

3.4.3 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 

konkurencji; 

3.4.4 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.” 

 

poprawia się na: 

„3.4 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w: 

3.4.1 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; 



 

2 

 

3.4.2 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący orzekania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego; 

3.4.3 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 

konkurencji; 

3.4.4 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy; 

3.4.5 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.” 

 

 

modyfikacji ulega także Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

 

Na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

- składania ofert: 28.04.2022 r., godzina 10:00; 

- otwarcia ofert: 28.04.2022 r., godz. 10:30; 

- termin związania ofertą: 26.07.2022 r. 

 
 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

       

              

            

  Zatwierdził 

 

                        Wiceprezes Zarządu  

                                                              lek. med. Urszula Marjańska  

 

 


