
 
 
GMINA FAŁKÓW                                                                                              Fałków, 21-04-2022r 
ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków 
 
Dotyczy postępowania: „Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 322004T Zbójno-Greszczyn 
na odcinku 307 mb,  nr 322008T Czermno-Zuzowy na odcinku 635mb oraz  nr 322006T Skórnice-
Wąsosz na odcinku 801 mb”,  Numer sprawy: ZP.271.5.2022 
 

Wszyscy  

Wykonawcy 

 
Wykonawcy 

 Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz w związku z art. 7 ust 1 i art.22 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, informuje, iż w postępowaniu 
prowadzonym pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 322004T Zbójno-Greszczyn 
na odcinku 307 mb,  nr 322008T Czermno-Zuzowy na odcinku 635mb oraz  nr 322006T Skórnice-
Wąsosz na odcinku 801 mb”,  Numer sprawy: ZP.271.5.2022, dokonuje się zmiany treści SWZ 
poprzez: 
 

a) Zmiana zapisów w SWZ: 

- Rozdział IX w SWZ - Podstawy wykluczenia z postępowania - otrzymuje brzmienie: 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 PZP; 

2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 i 3 

PZP  

 

b) Zmiana załącznika nr 6 do SWZ- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (należy złożyć 

do oferty) 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 6 do SWZ, to jest oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

wskazując w nim dodatkowo wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zmieniony dokument zostaje 

umieszczony na stronie prowadzonego postępowania 

 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Powyższa zmiana SWZ nie wpływa na termin składania ofert, który pozostaje bez zmian. 

 
 
 
 /-/ Henryk Konieczny 
                                                                                                                  Wójt Gminy Fałków 
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