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Sprawa znak: DA-271-1/22 

Kraków, 24.03.2022 r. 

 

MODYFIKACJA SWZ NR 1 

 

Na podst. art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający dokonuje zmiany SWZ: 

 

1) W rozdziale VII PODSTAWY WYKLUCZENIA SWZ Zamawiający dodaje podstawę 

wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy PZP, w związku z czym pkt 2 

w Rozdziale VII PODSTAWY WYKLUCZENIA przyjmuje następujące brzmienie: 

 

2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 

ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, tj. wykluczy Wykonawcę:  

2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury,  

2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,  

2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady,  

2.4 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych, 2.5 który 

bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 
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próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

2.5 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2) W rozdziale VII PODSTAWY WYKLUCZENIA SWZ Zamawiający dodaje podstawę 

wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy PZP, w związku z czym pkt 5 

w Rozdziale VII PODSTAWY WYKLUCZENIA przyjmuje następujące brzmienie: 

 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5) i 7)-10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

3) W załączniku nr 3 do SWZ oświadczenia Wykonawcy w pkt 5 i następny akapit (str. 37 

SWZ) przyjmują następujące brzmienie: 

 

5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 
ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9 i 10) ustawy Pzp.  

  

  

Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp.  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 

pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5) i 7)-10)- o ile dotyczy)* 

 

Jednocześnie Zamawiający publikuje zaktualizowaną treść załącznika nr 3 do SWZ. 

 

4) W załączniku nr 2 do SWZ (wzór umowy) Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

a. § 2 ust. 9 wzoru umowy przyjmuje następujące brzmienie: 

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na kwotę co 

najmniej 7.000.000,00 PLN (słownie siedem milionów złotych). Kopia polisy 

ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

b. w § 12 ust. 1 kropkę in fine lit. i) zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j) o 

następującej treści: 

j) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

 

5) W rozdziale XIV TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SWZ pkt 1 i 4 przyjmują 

odpowiednio następujące brzmienie: 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 01.04.2022 r. do godziny 09:00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2022 r. o godzinie 10:00 za pomocą funkcjonalności 

„Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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6) W rozdziale XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ pkt 1 przyjmuje następujące 

brzmienie: 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. 

do dnia 30 kwietnia 2022 r. włącznie. 

 

 

 

 

dyrektor  

Muzeum Archeologicznego w Krakowie  

dr hab. Jacek Górski 


