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Łódź, dnia 04.03.2021r. 

 
Do wszystkich Wykonawców 

 
02/DA/21 
 
Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji  na robotę budowlaną pn.” BUDOWA 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM W 
POZIOMIE PARTERU ORAZ USŁUGAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT W ŁODZI NA DZIAŁCE 198, 199 
OBRĘB W-24. 
 
I. Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r. (Dz. 

U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku 

przedmiotowego postępowania zapytania następującej treści: 

 

1.  Uprzejmie proszę o modyfikację treści załącznika nr 2 do SWZ w przedmiotowym 

postępowaniu (Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). Treść ww. 

załącznika jest niespójna z przesłankami wykluczenia opisanymi w SWZ. W treści załącznika nr 

2 Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 

pkt 4 ustawy Pzp. W pkt. 6.19 SWZ (przesłanki wykluczenia) Zamawiający wskazuje, że 

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu także z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – na dowód 

tego Wykonawca musi złożyć oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2). 

Składając oświadczenie o treści jaka aktualnie występuje w dokumentacji postępowania 

Wykonawca nie oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z art. 109 ust. 1 pkt. 1 (gdyż Zamawiający 

wskazał tylko art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). 

Załącznik nr 2 jest wadliwy w swej treści i należy go poprawić. Ww. błędu nie będzie można 

konwalidować wezwaniami do uzupełnienia dokumentów – gdyż ewentualny błąd Wykonawcy 

wynikać będzie tylko z winy Zamawiającego (błąd w treści załącznika nr 2). Tym samym 

ponownie proszę o uzupełnienie treści załącznika nr 2 (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), 

zamieszczenie poprawionego załącznika nr 2 w dokumentacji postępowania oraz przedłużenie 

terminu składania ofert celem umożliwienia złożenia ofert zgodnych z ustawą Pzp.  

 

Odp. nr 1. Zamawiający informuje, że  dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ poprzez 

uwzględnienie wszystkich wymaganych w SWZ przesłanek wykluczenia. Tym samym 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 04.03.2021r. na 08.03.2021r. godz. 13.45. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.03.2021r. godz. 13.45. 

 
2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Radosław Stępień 

 


