
 
 
 
Znak   10/2022                               Radom, dnia 10.05.2022r. 
 

 
PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.  

Strona internetowa 
 

Wszyscy wykonawcy 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  bez  możliwości 
prowadzenia negocjacji  złożonych ofert: o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość 
kwoty 214 000 euro pn. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia”. 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 06.05.2022r., dotyczącym treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z poźn. zm.)  Zarząd  
PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby osoby niepełnosprawne z pewnymi rodzajami schorzeń lub z lekkim 
stopniem niepełnosprawności mogły wykonywać zadania związane z ochroną?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do realizacji usługi osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
 
Pytanie nr 2 
Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający 
oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę 
zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 3.3 SWZ - na podstawie art. 95 Ustawy Pzp Zamawiający 
stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, 
jeżeli wykonanie usługi będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz.1320). Sposób realizacji tego obowiązku 
opisują podpunkty 3.3.2 - 3.3.6. SWZ, oraz art. 438 ustawy Pzp.   

Ochrona osób i mienia musi być zatem realizowana przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy. 
 
Pytanie nr 3 
Czy każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony winna być wypracowana wyłącznie na podstawie 
umowy o pracę? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 4 
Jaki % wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę Zamawiający uzna na rok 2023 przy badaniu oferty  

w oparciu rażąco niską cenę?  

 
Odpowiedź: 

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
Badanie i ocena ofert odbywają się po otwarciu ofert, na etapie ich badania i oceny. To na tym etapie 
Zamawiający kieruje ewentualne wezwanie(a) do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, które to wyjaśnienia 
wraz z przedłożonymi przez Wykonawców dowodami, następnie ocenia, z uwzględnieniem  
w szczególności art. 224 ust. 3 i 4 ustawy. 



 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający uzna za właściwą ofertę, nie podlegającą odrzuceniu podczas badania ceny oferty  

w oparciu o art. 224 ust. 1 i 2 ustawy pzp, cenę oferty skalkulowaną na poziomie minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2022 przez  cały okres realizacji ?  

 
Odpowiedź: 

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
Badanie i ocena ofert odbywają się po otwarciu ofert, na etapie ich badania i oceny. To na tym etapie 
Zamawiający kieruje ewentualne wezwanie(a) do wyjaśnienia złożonych dokumentów.  

Pytanie nr 6: 

Jak Zamawiający zamierza badać cenę oferty w oparciu o art.224 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych skoro na dzień składania oferty nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia umownego  

w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia na rok 2023, a termin realizacji usługi obejmuje  

6 miesięcy roku 2023? 

Odpowiedź: 
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
Sposób obliczenia ceny wskazany został w SWZ. Zamawiający dokonana badania i oceny ofert zgodnie  
z SWZ oraz z ustawą Pzp.  

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy klauzule waloryzacyjne pomimo 12 miesięcznego okresu 

realizacji umowy? Za powyższym wnioskiem przemawia długi okres realizacji umowy w roku 2023 oraz 

brak informacji na dzień składania ofert, jaka będzie zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w roku 2022. Skala zmian 

gospodarczych jest zaskakująca i nieprzewidywalna. Zmiany tj. pandemia, wojna na Ukrainie, inflacja, 

wzrost stóp %, brak informacji nt. zmiany wynagrodzenia w roku 2023, które następują doprowadzają do 

drastycznego wzrostu kosztów Wykonawcy. Sytuacja ta może zagrozić dalszemu prawidłowemu 

wykonaniu Umowy. Nie ma możliwości, by Zamawiający udawał iż nie mamy do czynienia z powyższymi 

ryzkami, w tym sytuacją niestabilną. Wykonawca nie możliwości przewidzieć wszystkich ryzyk, w tym 

tego podstawowego czyli wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozsądek powinien być 

zachowany zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy. Takie działanie doprowadzi 

do zachowania równości stron oraz uczciwej konkurencji. Wówczas oferta będzie skalkulowana 

wyłącznie na obowiązującym na dzień składania ofert stanie prawnym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 8: 

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na waloryzację wynagrodzenia pomimo uzasadnionych 

okoliczności, wskazanych w poprzednich pytaniach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbicie 

formularza ofertowego (bądź cenowego) na poszczególne lata w tym miesiące realizacji, celem 

weryfikacji ceny przyjętej przez Wykonawców oraz warunku należytego wykonania usługi w roku 2023? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie nr 9: 
Wnoszę o modyfikację par. 7 ust. 3 Umowy, w zakresie: ,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia netto całości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, wyliczonej proporcjonalnie do niezrealizowanej 
wartości przedmiotu umowy’’. 
 
 



 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie nr 10: 
Wnoszę o modyfikację par. 7 ust. 4 Umowy, w zakresie: ,,Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary 

umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia netto całości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy  

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, wyliczonej proporcjonalnie do 

niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy’’. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie nr 11: 
Wnoszę o wprowadzenie do par. 7 Umowy, zapisu: ,,W przypadku nienależytego lub sprzecznego  

z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania zadania,  

z wyznaczeniem dodatkowego 24 - godzinnego terminu. Jeśli dochowanie tego terminu nie jest możliwe 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony niniejszej umowy uzgadniają inny termin dodatkowy, 

którego Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje 

żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie nr 12: 
Proszę o doprecyzowanie katalogu naruszeń stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy o której 

mowa w par. 10 ust. 4 lit. a Umowy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie nr 13: 
Wnoszę o wprowadzenie do par. 10 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych 

osobowych? Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego, jaki i Wykonawcy, w związku  

z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór poniżej. 

 

 
Wzajemna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia ____________ pomiędzy: 
(zwana dalej „Umową”) 

 
 
_______________________________ (*dane podmiotu który umowę zawiera)   
 
zwany w dalszej części umowy „Zleceniodawca”  
reprezentowana przez:  
_______________________________ 
 
oraz 
 
_______________________________  (*dane podmiotu który umowę zawiera)   



 
 
 
zwany w dalszej części umowy „Wykonawca”  
reprezentowana przez:  
______________________________ 
 
zwani w dalszej części umowy „Administratorami danych” lub „Podmiotami przetwarzającymi” 

 
 

§ 1 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części 
„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach  
i w celu określonym w Umowie. 

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej i 
elektronicznej dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą. 

3. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia.  
 

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych przez Wykonawcę 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci 
wizerunku, imion i nazwisk, adresu zamieszkania, numeru dowodu, numeru PESEL, tablic 
rejestracyjnych, obejmujących  pracowników, klientów, dostawców lub innych osób 
współpracujących z Wykonawcą.  

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 
wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia ………………..… nr …………….…….  

 
§3 

Zakres i cel przetwarzania danych przez Zleceniodawcę 
1. Zleceniodawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w 

postaci wizerunku, imion i nazwisk, adresu zamieszkania, numeru dowodu, numeru 
PESEL, tablic rejestracyjnych, obejmujących  pracowników, klientów, dostawców lub innych 
osób współpracujących z Wykonawcą.  

2. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 
wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia ………………..… nr …………….…….  

 
§4 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 
1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 
art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 
realizacji Umowy.   

4. Podmioty przetwarzające zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, 
które upoważnią do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmioty przetwarzające po zakończeniu świadczenia usług związanych  
z przetwarzaniem usuwają/zwracają Administratorom danych wszelkie dane osobowe 
(należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwają 
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 
nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmioty przetwarzające pomagają Administratorom danych  



 
 

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 
której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 
Rozporządzenia.  
 

§5 
Prawo kontroli 

1. Administratorzy danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia mają prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Podmioty przetwarzające przy przetwarzaniu i 
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.  

2. Podmioty przetwarzające udostępniają Administratorom danych wszelkie informacje 
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 
§6 

Podpowierzenie 
1. Podmioty przetwarzające mogą powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Administratorów danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 
przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 
przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy winni spełniać te same gwarancje i 
obowiązki jakie zostały nałożone na Podmioty przetwarzające w Umowie.  

4. Podmioty przetwarzające ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Administratorów danych 
za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 
§7 

Odpowiedzialność Podmiotów przetwarzających 
Podmioty przetwarzające są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

 
§8 

Czas obowiązywania Umowy 
Umowa została zawarta na czas realizacji umowy z dnia ………………..…  
nr …………….……. .  

 
§9 

Zasady zachowania poufności 
1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratorów 
danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („Dane 
Poufne”). 

2. Podmioty przetwarzające oświadczają, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy Danych Poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
bez pisemnej zgody Administratorów danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa 
lub Umowy. 

3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu 
zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz 
przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie Danych Poufnych w tym 
w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania,  przed dostępem 
osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

 
§10  

Postanowienia końcowe 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

Stron. 



 
 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Rozporządzenia. 

 
_______________________                                                           ____________________ 

Zleceniodawca                     Wykonawca 
 
*należy uzupełnić odpowiednio.  

 
Propozycja odpowiedzi: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wniosek.  
 
 
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z poźn. zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia: 
 
I. W pkt. 5.4.1. SWZ jest:  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców , w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust 1 pkt. 1, 4; 

 
powinno być: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust 1 pkt. 1, 4;  
a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).  

 
II. poprzez dodanie załącznika nr 10 do treści SWZ w zw. z art. 22 ustawy z dnia 13.04.2022r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) – o poniższej treści: 

 
Załącznik nr 10 do treści SWZ – należy złożyć wraz z ofertą 

 
Wykonawca: 
………….…………………….      Zamawiający: 

……………….……………….      PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 
…………………………………      ul. Witosa 76, 26-600 Radom  
(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                      

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

składane w związku  z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) - dalej jako: ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach 

 
Oświadczam, że: 

(zaznaczyć właściwe) 



 
 
 

.........................................                                                               
(miejscowość, data) .................................................... 

 (podpisy  osób upoważnionych  
do podpisania ofert) 

 
UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 
III.         W pkt. 8.1.2) SWZ jest: 

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków 
zamówienia. Informacje zawarte  w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór 
oświadczenia stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SWZ. 
 
powinno być: 
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków 
zamówienia. Informacje zawarte  w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór 
oświadczenia stanowią Załączniki nr 3, 4 i 10 do SWZ. 

 
IV. W pkt. 27 SWZ dodaje się pkt. 11: 

Załącznik nr 10 do SWZ – wzór oświadczenia wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, 
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 
V.        W pkt. 13.1 SWZ jest:  

 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.05.2022r. do godz. 10.00 oraz oznaczyć:  
 „Oferta przetargowa na: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia”, znak sprawy: 10/2022. 
 
powinno być: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2022r. do godz. 10.00 oraz oznaczyć:  
„Oferta przetargowa na: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia”, znak sprawy: 10/2022. 

 

 

 
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13.04.2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach, tj.: nie jestem: 
1) wykonawcą oraz uczestnikiem 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 o szczególnych 
rozwiązaniach; 
 
2) wykonawcą oraz uczestnikiem 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 o szczególnych rozwiązaniach; 
 
3) wykonawcą oraz uczestnikiem 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 o szczególnych rozwiązaniach. 

 

  
podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania, ponieważ  zachodzą w stosunku do mnie 
podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1  ustawy  z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach tj. ______________________ (jeżeli dotyczy - wskazać właściwy artykuł).  



 
 
 
VI. W pkt. 13.4 SWZ jest:  

Otwarcie ofert nastąpi 12.05.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna. 
 
powinno być: 

  Otwarcie ofert nastąpi 13.05.2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna. 
 
 
VII. W pkt. 11.1 SWZ jest:   

Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 10.06.2022r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
powinno być: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 11.06.2022r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 
 
Pozostałe wymagania  i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 
 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 
 


