
Słupsk, dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Zamawiający: 

Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

Reprezentowane przez pełnomocnika: 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

Dotyczy postępowania pod nazwą: 
 „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne  
i turystyczne” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem  2022/BZP 00117373 dnia 11.04.2022 r. 
 

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia 

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) wprowadza się w SWZ 
następujące zmiany: 

 

W rozdziale VII zmianie się oznaczenie rozdziału poprzez nadanie mu treści: 
 

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz określone w 
ustawie 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) 

 

oraz dodaje się pkt 9, 10 i 11 o następującej treści: 

9. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z 
dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na 
Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 
20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w 
sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 
(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), albo wpisanego na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę 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 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheyde


wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę, 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. 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności począwszy 
od dnia 01 maja 2022 roku  

10. Jednocześnie w związku treścią art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, 
zakazuje się udzielania zamówień publicznych na rzecz i z udziałem: 

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 
siedzibą w Rosji; 

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt. 1); lub 

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub 
pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ppkt. 1) lub 2), 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na 
nich ponad 10% wartości zamówienia. Zamawiający wykluczy z udziału w przedmiotowym 
postępowaniu podmioty rosyjskie w rozumieniu powyższego rozporządzenia. 

11. Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego 
podmiotu,  w stosunku do okoliczności określonych w pkt 9 i 10 niniejszego rozdziału, 
Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków, przykładowo 
takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych lub oświadczenie 
Wykonawcy.  

 

DYREKTOR 
Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku 
Marzenna Mazur 
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