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WYJAŚNIENIA nr 6 

EXPLANATIONS No. 6  
 

Dotyczy postępowania na wykonanie prac w zakresie / Refers to:  
Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni nr 4 Veolia Energia Łódź S.A. Numer 
referencyjny: 2020/0089/P/P.  
Construction of the Energy Recovery Facility (ERF) in CHP plant no 4 Veolia Energia Łódź S.A. Reference number: 2020/0089/P/P 
 
W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, Veolia Energia Polska S.A.  występując w imieniu Zamawiającego - Veolia 
Nowa Energia Sp. z o.o. przekazuje wyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia prekwalifikacyjnego. 
Answering questions Veolia Energia Polska S.A. acting on behalf of Contracting Authority  - Veolia Nowa Energia Sp. z o.o. submits the following 
answers and changes of the Notice. 
 

Pytanie 20 
W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z prośbą o 
zmianę terminu składania wniosków na dzień 17.03.2021 r. 
Restrykcje i ograniczenia swobodnego kontaktu społecznego, przepływu 
informacji handlowych oraz przemieszczania się wewnątrz i pomiędzy 
państwami wywołane pandemią koronawirusa SARS CoV2 stanowią 
wstrząs dla całej gospodarki światowej, w tym także dla podmiotów 
handlowych Unii Europejskiej. Kwarantanny i blokady w 
przemieszczaniu się wprowadzone w całej Europie uniemożliwiają 
skuteczną pracę w tym kontakt i zebranie niezbędnych wymaganych 
dokumentów od zagranicznych partnerów technologicznych oraz 
polskich a także uzyskanie poświadczeń od zamawiających dotyczących 
wykonanych prac. 
Dlatego też w kontekście powyższych problemów oraz podstaw dla 
wspierania przedsiębiorców wobec trudności gospodarczych, 

Question 20 
With reference to the announced procedure, we kindly ask you to 
change the deadline for submitting request to 17/03/2021. 
Restrictions and limitations on free social contact, the flow of commercial 
information and movement within and between countries caused by the 
SARS CoV2 coronavirus pandemic are a shock to the entire global 
economy, including European Union trade entities. Quarantines and 
blockades in movement introduced throughout Europe prevent effective 
work, including contact and collecting the necessary required documents 
from foreign technology partners and Polish as well, and also obtaining 
certificates from contracting authorities regarding the work performed. 
Therefore, in the context of the above-mentioned problems and grounds 
for supporting entrepreneurs in the face of economic difficulties caused 
by the COVID-19 pandemic, the Contractor requests the above proposal 
to be taken into account. 
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wywołanych pandemią COVID-19 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o 
uwzględnienie powyższej propozycji. 

Odpowiedź 20 
Zamawiający podtrzymuje termin składania Wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu ustalony na dzień 02/03/2021 godz. 12:00. 
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że Ogłoszenie 
prekwalifikacyjne zostało opublikowane w grudniu 2020, a pierwotny 
termin składania wniosków został już wcześniej przedłużony. 

Answer 20  
The Contracting Authority does not change the deadline for submitting 
Requests to participate in the procedure set for 02/03/2021 at 12:00. 
At the same time, the Contracting Authority notes that the 
Prequalification Notice was published in December 2020, and the 
original deadline for submitting requests had already been extended. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji przetargowej  
Norbert Skibiński 
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