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OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 562786-N-2017  
Data: 03/08/2017  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Powiat Tatrzański, Krajowy numer identyfikacyjny 491893121, ul. ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, woj. 
małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 239 30, e-mail zp@powiat.tatry.pl, faks (018) 2017104.  
Adres strony internetowej (url): www.powiat.tatry.pl  
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II  
Punkt: II.4)  
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 
przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi geodezyjne i 
kartograficzne polegające na wykonaniu: 1) Regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, 2) 
Opracowań geodezyjnych do postępowań administracyjnych w sprawie o zwrot nieruchomości 
wywłaszczonych, z podziałem na 3 Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawiony 
poniżej w Załączniku I do niniejszego ogłoszenia oraz w punktach 3.2 – 3.4 przedmiotowej Specyfikacji 
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Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który 
stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ. 3. Obowiązujące przepisy prawa, których stosowanie przez 
wykonawców jest obowiązkowe w trakcie realizacji niniejsze zamówienia publicznego, w szczególności: 1) 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 
roku, poz. 2147); 2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z dnia 
06 października 2016 roku, poz. 1629 ze zm.); 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016 roku, poz. 23 ze zm.); 4) Ustawa z dnia 
13 października 1998 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 09 września 2016 roku, poz. 1440 ze 
zm.); 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z dnia 15 lipca 2016 roku, poz. 1034 ze zm.); 6) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. z dnia 07 grudnia 2011 roku, Nr 263, poz. 1572).  
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. 
Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi 
geodezyjne i kartograficzne polegające na wykonaniu: 1) Regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu 
Państwa, 2) Opracowań geodezyjnych do postępowań administracyjnych w sprawie o zwrot nieruchomości 
wywłaszczonych, z podziałem na 2 Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawiony 
poniżej w Załączniku I do niniejszego ogłoszenia oraz w punktach 3.2 i 3.4 przedmiotowej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który 
stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ. 3. Obowiązujące przepisy prawa, których stosowanie przez 
wykonawców jest obowiązkowe w trakcie realizacji niniejsze zamówienia publicznego, w szczególności: 1) 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 
roku, poz. 2147); 2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z dnia 
06 października 2016 roku, poz. 1629 ze zm.); 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016 roku, poz. 23 ze zm.); 4) Ustawa z dnia 
13 października 1998 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 09 września 2016 roku, poz. 1440 ze 
zm.); 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z dnia 15 lipca 2016 roku, poz. 1034 ze zm.); 6) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. z dnia 07 grudnia 2011 roku, Nr 263, poz. 1572).  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III  
Punkt: III.7)  
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wypełniony formularz 
ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający 
wymienione w nim informacje w szczególności: a) wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, b) 
łączną cenę ofertową brutto (z osobna dla każdego z Pakietów Nr 1 – Nr 3) za wykonanie usług będącej 
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przedmiotem niniejszego postępowania, c) okresu gwarancji na wykonane usługi (z osobna dla każdego z 
Pakietów Nr 1 – Nr 3), d) zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, e) oświadczenie o 
akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, f) zobowiązanie dotyczące 
warunków płatności, g) oświadczenie o okresie związania ofertą, h) oświadczenie w zakresie tajemnicy 
przedsiębiorstwa, i) a także wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z 
udziałem podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony podwykonawcom i nazwy firm o ile są 
znane, Brak podania któregokolwiek z ww. elementów (z wyjątkiem lit. f) – i) spowoduje odrzucenie oferty 
wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o 
zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda 
aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego 
ogłoszenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 
mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 5. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są 
ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w 
przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego 
niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Stosowne pełnomocnictwo podpisane przez 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik 
pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Wszelkie postanowienia przedmiotowej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku podpisania oferty oraz 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 
1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z dnia 03 listopada 2016 poz. 1796).  
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wypełniony 
formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający 
wymienione w nim informacje w szczególności: a) wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, b) 
łączną cenę ofertową brutto (z osobna dla Pakietu Nr 1 i Nr 3) za wykonanie usług będącej przedmiotem 
niniejszego postępowania, c) okresu gwarancji na wykonane usługi (z osobna dla Pakietu Nr 1 i Nr 3), d) 
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, e) oświadczenie o akceptacji wszystkich 
postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, f) zobowiązanie dotyczące warunków płatności, g) 
oświadczenie o okresie związania ofertą, h) oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, i) a także 
wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców oraz 
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podać zakres prac powierzony podwykonawcom i nazwy firm o ile są znane, Brak podania któregokolwiek z 
ww. elementów (z wyjątkiem lit. f) – i) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 87 ustawy PZP. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda 
aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego 
ogłoszenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 
mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 5. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są 
ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w 
przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego 
niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Stosowne pełnomocnictwo podpisane przez 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik 
pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Wszelkie postanowienia przedmiotowej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku podpisania oferty oraz 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 
1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z dnia 03 listopada 2016 poz. 1796).  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV  
Punkt: IV.6.2)  
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2017-08-11, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na 
pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 
ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski  
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2017-08-16, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na 
pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 
ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski  
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK  
Punkt: Część 2  
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Pakiet - Nr 2 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, 
zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz 
zamawiającego usługi geodezyjne i kartograficzne polegające na wykonaniu regulacji stanu prawnego 
nieruchomości Skarbu Państwa. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie map do celów prawnych w postaci 
wykazów synchronizacyjnych dla działek: 1) 426 obr. 0505 Poronin o pow. 0,0830 ha, 2) 427 obr 0505 
Poronin o pow. 0,0436 ha, 3) 429/1 obr 0505 Poronin o pow. 0,0380 ha, 4) 636 obr. 0505 Poronin o pow. 
0,0023 ha, 5) 637 obr. 0505 Poronin o pow. 0,0120 ha, 6) 510 obr. 0505 Poronin o pow. 0,7871 ha, 7) 467/2 
obr. 0505 Poronin o pow. 0,0414 ha, 8) 503/2 obr. 0505 Poronin o pow. 0,0053 ha, 9) 509/6 obr. 0505 
Poronin o pow. 0,3420 ha, 10) 15436/9 obr. 0504 Suche o pow. 0,0991 ha, określających jakim parcelom 
gruntowym odpowiadają wyżej opisane działki ewidencyjne. Przedmiotowa dokumentacja posłuży 
ujawnieniu prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości oznaczonych jako wyżej opisane działki 
ewidencyjne. W ramach przedmiotowego zlecenia należy sporządzić minimum po trzy egzemplarze map do 
celów prawych w postaci wykazów synchronizacyjnych niezależnie dla działki lub działek z każdego obrębu 
ewidencyjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli 
zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub 
termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-11-30 5) 
Kryteria oceny ofert: Kryterium/Znaczenie Cena ofertowa brutto: 60,00 Termin gwarancji: 40,00 6) 
INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający zastrzega, że wykonawca jest zobowiązany określić termin 
udzielonej gwarancji wykonanych prac na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz nie dłuższy niż 60 
miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma ilość punktów jak 
dla okresu 60 miesięcznego. Oferta wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres 
gwarancji krótszy niż 24 miesiące będzie odrzucona, jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.  
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Pakiet - Nr 2 Postanawia się usunąć Pakiet – Nr 2  
 

 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane 

Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07 sierpnia 2017 roku, które to zostało zamieszczone w 

Biuletynie Zamówień Publicznych nr 500009503-N-2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku. 
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