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WSZYSCY WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA 

 
 
 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WIR/B/220404/1 NA:  

OPRACOWANIE I UZYSKANIE ZATWIERDZENIA 30 PROJEKTÓW ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH. 

 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że dokonuje zmiany 

treści Zaproszenia do składania ofert na postępowanie jw.: 

1. Po p. X. pp. 4. lit. f) dodaje się lit. g) oraz h) w brzmieniu: 
g) „Treść Oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia”; 
h) „została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postepowania.” 

2. Po p. X. pp. 12. dodaje się pp. 13. w brzmieniu: 

„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 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza 
się: 
a) wykonawcę oraz uczestnika 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; 

b) wykonawcę oraz uczestnika 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; 

c) wykonawcę oraz uczestnika 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.” 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Otrzymują:  
1. Adresat / www.zdw.katowice.pl  

 

http://www.zdw.katowice.pl/

		2022-04-20T11:15:31+0200
	Jerzy Machowski




