URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r.

BA.WZP.26.9.2019.11

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na
„Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach
Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” – sprawa
BA.WZP.26.9.2019.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
w załączniku do niniejszego pisma podaje informacje dotyczące:
1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
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Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany
jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wyżej wymienionej
informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę oświadczenie
powinien przekazać Zamawiającemu każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę.
Wskazane powyżej oświadczenie należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego,
ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37 na 1 piętrze (Kancelaria Główna).
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Załącznik do niniejszego pisma:
- Informacja z otwarcia ofert sporządzona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Z poważaniem
Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych
Jacek Gola
Dokument podpisany elektronicznie
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