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ZMIANA TREŚCI SWZ – ciąg dalszy z dnia 27.04.2022 r. 

Miejscowość i data dokumentu: 

Warszawa, dnia 27.04.2022 r. 

Adresat: 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl 

Dotyczy:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej 

„ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) – dalej jako „ustawa 

Pzp”, pn.: Usługa polegająca na stworzeniu nowego serwisu www dla  Muzeum Pałacu Króla Jana III 

w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.2.JM.2022 

Treść dokumentu:  

1. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz w zw. z 

ze zmianami treści SWZ wprowadzonymi przez Zamawiającego dnia 26.04.2022 r.,  Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 7 do SWZ w następującym zakresie: 

1) Treść załącznika nr 7 do SWZ przed zmianą: 

Załącznik nr 7 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

Dotyczy: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną 
dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) – dalej jako 
„ustawa Pzp”, pn.: Usługa polegająca na stworzeniu nowego serwisu www dla  Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.2.JM.2022 

Treść zobowiązania: 

Ja (należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko): 
……………………………………………………………………………………………… 

Działając w imieniu i na rzecz (należy podać nazwę i adres Podmiotu): ………………………………… 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (należy określić 
zasoby – zdolność techniczna lub zawodowa): ……………………………………………………… 

do dyspozycji Wykonawcy (należy podać nazwę Wykonawcy): ……………………………………………… 

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa polegająca na 
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stworzeniu nowego serwisu www dla  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: 
DEF.ZP.2401.2.JM.2022 

Oświadczam, iż: 

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………… 

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

Uwaga:  

Dokument powinien posiadać datę sporządzenia oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy. 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Dotyczy: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną 
dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) – dalej jako 
„ustawa Pzp”, pn.: Usługa polegająca na stworzeniu nowego serwisu www dla  Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.2.JM.2022 

Treść oświadczenia: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków 

zamówienia – Rozdział VII podrozdziale VII.1. ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia, w 

zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby, tj. …………………………………………..….. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i pkt 6). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………… 

4. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 ustawy Pzp. 
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5. Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 109 ust. 1 pkt. 4) i 7)).  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………… 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

Uwaga:  

1) Dokument powinien posiadać datę sporządzenia oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy. Punkty oświadczenia które nie dotyczą 

Wykonawcy, należy przekreślić. 

2) Treść załącznika nr 7 do SWZ przed zmianą: 

Załącznik nr 7 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

Dotyczy: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną 
dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) – dalej jako 
„ustawa Pzp”, pn.: Usługa polegająca na stworzeniu nowego serwisu www dla  Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.2.JM.2022 

Treść zobowiązania: 

Ja (należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko): 
……………………………………………………………………………………………… 

Działając w imieniu i na rzecz (należy podać nazwę i adres Podmiotu): ………………………………… 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (należy określić 
zasoby – zdolność techniczna lub zawodowa): ……………………………………………………… 

do dyspozycji Wykonawcy (należy podać nazwę Wykonawcy): ……………………………………………… 

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa polegająca na 
stworzeniu nowego serwisu www dla  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: 
DEF.ZP.2401.2.JM.2022 

Oświadczam, iż: 

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………… 

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 
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4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

Uwaga:  

Dokument powinien posiadać datę sporządzenia oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy. 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Dotyczy: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną 
dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) – dalej jako 
„ustawa Pzp”, pn.: Usługa polegająca na stworzeniu nowego serwisu www dla  Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.2.JM.2022 

Treść oświadczenia: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków 

zamówienia – Rozdział VII podrozdziale VII.1. ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia, w 

zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby, tj. …………………………………………..….. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i pkt 6). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………… 

4. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 ustawy Pzp. 

5. Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 109 ust. 1 pkt. 4) i 7)).  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………… 

6. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 
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Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego 
lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym, przez 
ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, 
przystąpienie do negocjacji podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł. 

7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

Uwaga:  

2) Dokument powinien posiadać datę sporządzenia oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy. Punkty oświadczenia które nie dotyczą 

Wykonawcy, należy przekreślić. 

Załączniki: 

1. Ujednolicona wersja z dnia 27.04. 2022 r. załącznika nr 7 do SWZ (zał. nr 7 do SWZ –  wersja 
ujednolicona z dnia 27.04.2022 r.) 

Dokument podpisał (w imieniu Zamawiającego): 

Przewodniczący Komisji Przetargowej – Jarosław Malczyk 
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