MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Warszawa, dn. 11 czerwca 2019r.

DYREKTOR GENERALNY
Jarosław Szajner

znak sprawy: BOU-IV.272.22.2019
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż Zamawiający
dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
1.Rozdział XIX ust. 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:
5.Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:
1) załącznik nr 1 – projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 – formularz oferty;
3) załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
5) załącznik nr 5 – zobowiązanie podmiotu;
6) załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;
7) załącznik nr 7 – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia;
8) załącznik nr 8 – wykaz wykonanych usług.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie
ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu.
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Zadanie realizowane w ramach Projekt nr 12/7-2017/OG-FAMI „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z
cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych” finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

BOU-IV.272.22.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
(przykładowe)
Ja niżej podpisany / my niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych doi reprezentacji podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu)

zobowiązuję się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Wymiana windy osobowej w budynku Mazowieckiego Urzędu”
Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5
(znak sprawy: BOU-IV.272.22.2019).
Oświadczam, że:
1. udostępniam ww. Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. sposób wykorzystania przez ww. Wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonaniu
zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. okres mojego udziały przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

....................., dn. ..................... 2019r.

………………………………….…………….
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)
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