Wrocław, dnia fcl czerwca 2022 r.
Zamawiający:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców W arszawy 1
50-153 W rocław
AL-ZP.272-9/22/ZP/US

wszyscy Wykonawcy
D o tyczy:

postępowania o udzielenie zam ówienia publicznego na zadanie pn.: Św iadczenie usług na rzecz Dolnośląskiego
Urzędu W ojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie prac biurowych, wspom agających p racę W ydziału Spraw
Obyw atelskich i C udzoziem ców

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje,
że w związku z opublikowaniem - na własnej stronie internetowej: bip.duw.pl i na platformie
zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl - następujących Załączników do Specyfikacji
Warunków Zamówienia [SWZ], tj.:
1) Załącznika nr 1: Oświadczenia W ykonawcy składającego ofertę;
2) Załącznika nr 2: Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz uwzględniającego
przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji w Ukrainie
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3) Załącznika nr 3: Oświadczenia podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca;
4) Załącznika nr 4: Oświadczenia W ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego;
5) Załącznika nr 5: Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby;
6) Załącznika nr 7: Projektu umowy,
w postaci plików (dokumentów) w Programie Word, z włączonym trybem recenzji (śledzenia zmian),
ponownie publikuje wskazane powyżej Załączniki nr 1-5 i 7 do SWZ - w postaci tych samych plików
(dokumentów) ale z wyłączonym trybem recenzji (śledzenia zmian).
Zamawiający informuje, że niniejsza informacja pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia
o zamówieniu oraz SWZ, a także Załączników do SWZ, jak również nie powoduje zmiany terminu
składania ofert.
Niniejsza informacja oraz dokumenty, o których mowa powyżej, zostały zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl jak również na platformie zakupowej pod adresem:
duw. ezamawiajacy.pl.

...
(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)
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