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ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Przyłącz gazu oraz wymiana źródeł ogrzewania” 

 
 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z wejściem w życie 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) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób: 
 
 
1. W rozdziale VII SWZ dodaje się pkt 6, 7, 8 w brzmieniu: 

 
„6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się 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).  

7. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1. 
8. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1, zamawiający 

odrzuca ofertę takiego wykonawcy, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia 
zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.” 

 
2. Anuluje się w całości Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 

1 i na to miejsce wprowadza się Załącznik nr 3 do SWZ w nowym brzmieniu. 
 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy 
składaniu ofert.   
 
W wyniku zmiany treści SWZ, dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
nr 2022/BZP (2022/BZP 00124258/01) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 15.04.2022r.  
 
 

Podpisał Burmistrz 
/-/ Andrzej Kasiura 

 

 
Sprawę prowadzi: Fabiola Bielec, tel. 77/44 66 835, e-mail: f.bielec@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować 
listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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