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Powiat Raciborski 

Plac Stefana Okrzei 4 

47 – 400 Racibórz 

Racibórz, dnia 20.04.2022 r. 

OR.VII.272.0.2022 

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji 

geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu. Następnie zaimportowanie powstałych i 

przetworzonych plików wraz z określeniem georeferencji i opisem metadanych do ewidencji 

materiałów zasobu systemu OŚRODEK firmy GEOBID dla jednostki ewidencyjnej 

Krzyżanowice.” 

 

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu . 

 

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-

nych (tekst jednolity Dz.U z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść Specyfi-

kacji warunków zamówienia w następującym zakresie: 

 

Zmianie ulega pkt. 6.5 SWZ w następujący sposób:  

Dodaje się następujące zapisy: 

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 bezpieczeń-

stwa narodowego ( Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporzą-

dzeniu 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; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-

zmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w roz-

porządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim bene-

ficjentem 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; 

3) 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. 
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Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa naro-

dowego przepisy art. 7 oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia lub konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, będą miały zasto-

sowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów 

wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, z tym że okres wykluczenia, o 

którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy. 

 

 

Zmianie ulega pkt. 11 .1 SWZ w następujący sposób:  

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  25.05.2022 r. 

 

Zmianie ulega pkt. 13.1 SWZ w następujący sposób: 

Wykonawca składa ofertę do dnia  26.04.2022 r., do godziny 09:00 za pośrednictwem „For-

mularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego rów-

nież na miniPortalu. (…) 

 

Zmianie ulega pkt. 13.10 SIWZ w następujący sposób: 

12.10 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r., o godzinie 09:30. 

 

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr. 3 do SWZ: 

- OR.VII.272.04.2022_SWZ zał. 3_Formularz oferty- AKTUALIZACJA 

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr. 5 do SWZ: 

- OR.VII.272.04.2022_SWZ zał. 5_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania AKTUALIZACJA 

 

Zamawiający dokonuje również zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 
 

Z up. STAROSTY 

Beata Bańczyk  

SEKRETARZ POWIATU 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Anita Stuchły , wew.385 


