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DO WSZYSTKICH WYKONAWĆOW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy: ZP/16/PN/2022 05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia 

hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji 
obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu 

 
 

Szanowni Państwo,  

 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz na podstawie                    
art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 
Zmiana nr 1:  
Zamawiający skreśla w IDW  pkt. 10 w brzmieniu:  

„10.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz 109 ustawy pzp 
 
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna                          
z okoliczności  o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy Pzp.”  
 
i zastępuje brzmieniem: 
  
„10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz 109 ustawy pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 
o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego 
 
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna                           
z okoliczności  o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy Pzp  oraz 
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)” 
 
Zmiana nr 2  
W Instrukcji dla Wykonawców po pkt 12.1.1. dodaje się punkt 12.1.1a. w następującym brzmieniu: 
 
„12.1.1a. Oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2a do IDW jako dowód potwierdzający brak 
podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek o których mowa art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022                                  
o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).”  
 
Zmiana nr 3 
 
Zamawiający publikuje na http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html wzór załącznika nr 2a do IDW.  
 
 
 
Z poważaniem  

Magdalena Świątek  

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych  
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Załącznik nr 2a  
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. pkt 

1), 2), 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 

835) 
 

05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód 
gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum 

Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
 

ZP/16/PN/2022 

1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie 
pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 
 
2. WYKONAWCA: 

 

Oświadczenie Wykonawcy: na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ZP/16/PN/2022 
05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych                 
na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 
wraz z monitoringiem obiektu prowadzone przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,                         
w imieniu i na rzecz których działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 
36, 50-059 Wrocław. 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. pkt 1), 2), 3) ustawy                      

z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji                  
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835). 

 
2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

3. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie: 

lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 

nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych)  
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty imieniu 
Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy  
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