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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: zmian treści SWZ w postępowaniu nr ZP/20/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 05750 – 

PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – 

Partynice.   

  

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następujący 

sposób: 

 

 

Zmiana nr 2 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Instrukcji dla Wykonawców (IDW) poprzez skreślenie dotychczasowego 

brzmienia punktu 10 i zastąpienie go punktem 10 o następującej treści: 

 

„10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108,  art. 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 na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy 

pzp oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)” 

 

 

Zmiana nr 3 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść załącznika nr 2 do IDW - Wzór Oświadczenia Wykonawcy o 

niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu poprzez skreślenie drugiego 

wiersza tabeli o treści:  

Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 

pkt. 1,2,3,4,5,6 [14]ustawy Pzp  
TAK [  ] NIE [  ] 

 

I zastąpienie go wierszem o treści: 

Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 

1,2,3,4,5,6 [14]ustawy Pzp oraz w art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczegółowych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) 

TAK [  ] NIE [  ] 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www zmodyfikowany załącznik nr 2 do IDW. 
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Zmiana nr 4: 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 28.04.2022r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 28.04.2022r. godzina: 12:00 

- termin związania ofertą na dzień 27.05.2022r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców). 

 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

 

 

 

Z poważaniem 

Magdalena Świątek 

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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