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ZMIANA TREŚCI SWZ  i Ogłoszenia o Zamówieniu 

Miejscowość i data dokumentu: 

Warszawa, dnia 26.04.2022 r. 

Adresat: 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl 

Dotyczy:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej 

„ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) – dalej jako „ustawa 

Pzp”, pn.: Usługa polegająca na stworzeniu nowego serwisu www dla  Muzeum Pałacu Króla Jana III 

w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.2.JM.2022 

Treść dokumentu:  

1. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, 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 poz. 835), 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie: 

1) Rozdział VII podrozdział VII.2 SWZ: 

a) Przed zmianą: 

VII.2 Podstawy wykluczenia 

o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1. pkt. 4) i 7) ustawy Pzp 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz na podstawie art. 

109 ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp 

1.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 

ust. 1 poza art. 109 ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy Pzp. 

1.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

b) Po zmianie: 

VII.2 Podstawy wykluczenia 

o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1. pkt. 4) i 7) ustawy Pzp 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 zw. z art. 5 k rozporządzenia 

833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) 

dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
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Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz na podstawie art. 

109 ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp.  

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są podmiotami rosyjskimi w 

rozumieniu przepisów 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 zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w 

zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności 

wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % 

wartości zamówienia lub koncesji.  

1.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 

ust. 1 poza art. 109 ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy Pzp. 

1.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

2) Rozdział VIII podrozdział VIII.1 ust. 5 pkt. 5.2 ppkt 5.2.3 SWZ: 

a) Przed zmianą: 

5.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 

127 ustawy Pzp), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

b) Po zmianie: 

5.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 

127 ustawy Pzp), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oraz odpis z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, centralnego rejestru 

beneficjentów rzeczywistych jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 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 w zw. z 

art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady 

Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) z zastrzeżeniem 

art. 127 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 9 kwietnia 2022 r.  

Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
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służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego 

lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przy czym, przez 

ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, 

przystąpienie do negocjacji), podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł. 

3) Rozdział VIII podrozdział VIII.3 ust. 1 pkt. 2 SWZ: 

a) Przed zmianą: 

2) o których mowa w podrozdziale VIII.1  pkt 5.2.3 niniejszego SWZ, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

b) Po zmianie: 

2) o których mowa w podrozdziale VIII.1  pkt 5.2.3 niniejszego SWZ, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, nie jest  

podmiotem rosyjskim w rozumieniu przepisów 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 zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) 

4) Rozdział VIII podrozdział VIII.5 ust. 5 SWZ: 

a) Przed zmianą: 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Jeżeli zdolności 

techniczne podmiotu, udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo 

5.2. wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

b) Po zmianie: 
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5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Jeżeli zdolności 

techniczne podmiotu, udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z 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 zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) 

Wykonawca nie może polegać na rosyjskich podwykonawcach, dostawcach i podmiotach, gdy 

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

Podmiot podlegający wykluczeniu 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 w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym, przez ubieganie 

się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie 

do negocjacji podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł. 

5) Pozostałe postanowienia Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) pozostają bez zmian. 

2. Działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, 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 poz. 835) oraz w 

związku ze zmianą treści SWZ, w zakresie o którym mowa w ust. 1 niniejszego dokumentu,  

Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu (nr  2022/BZP 00019960/04/P z 

dnia 13.04.2022 r.) w następującym zakresie: 

1) Sekcja v – Kwalifikacje Wykonawców ust. 5.6)  pkt. 3: 

a) Przed zmianą: 

3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 127 

ustawy Pzp), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

b) Po zmianie: 

3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 127 

ustawy Pzp), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
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przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oraz odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, centralnego rejestru beneficjentów 

rzeczywistych jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 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 w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 

w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp sporządzony nie 

wcześniej niż 9 kwietnia 2022 r.  

Podmiot podlegający wykluczeniu 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 w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przy czym, przez ubieganie 

się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie 

do negocjacji), podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł.  

2) Pozostałe postanowienia Ogłoszenia o zamówienia pozostają bez zmian. 

Dokument podpisał (w imieniu Zamawiającego): 

Przewodniczący Komisji Przetargowej – Jarosław Malczyk 
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