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OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
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Numer: 608201-N-2019 
Data: 10/10/2019 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Powiat Tatrzański, Krajowy numer identyfikacyjny 491893121, 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: III 
Punkt: III.7 
W ogłoszeniu jest: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wypełniony formularz 
ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej SIWZ, zawierający 
wymienione w nim informacje w szczególności: a) wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, b) 
łączną cenę ofertową brutto w ramach poszczególnych Zadań (nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3) za wykonanie robót 
będących przedmiotem niniejszego postępowania, c) okresu gwarancji w ramach poszczególnych Zadań (nr 
1 i/lub nr 2 i/lub nr 3) na wykonane roboty budowlane, d) zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 
zamówienia, e) oświadczenie o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 RODO, f) oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy 
bez zastrzeżeń, g) zobowiązanie dotyczące warunków płatności, h) wskazanie formy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, i) oświadczenie o okresie związania ofertą, j) oświadczenie w 
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zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, k) wykonawca może przedstawić informację, czy zamawiający posiada 
aktualne oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
Publiczne, l) 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. g) – l) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, z 
zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP. 2. Oświadczenia wymienione w punktach 12.1 – 12.4 
przedmiotowej SIWZ sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Kosztorys 
ofertowy opracowany w pełnej formie a sporządzony wg informacji określonych w punkcie 19 przedmiotowej 
SIWZ. 4. Oryginał lub poświadczona kopia potwierdzenia wniesienia wadium przez wykonawcę 
(odpowiadający wymaganiom określonym w punkcie 15 przedmiotowej SIWZ). 5. Ewentualnie, gdy 
zachodzą okoliczności, o których mowa niżej wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia 
następujących dokumentów: a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć zobowiązania lub innych 
dokumentów potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów odpowiadające 
wymaganiom określonym w punktach 10.3 i 10.4 przedmiotowej SIWZ, b) 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. Stosowne pełnomocnictwo (spełniające wymagania 
określone w punkcie 10.5 przedmiotowej SIWZ) podpisane przez wszystkich wykonawców występujących 
wspólnie należy załączyć do składanej oferty, c) wykonawca, który zamierza w trakcie realizacji robót 
zastosować materiały i/lub urządzenia równoważne, zamienne niż określone w dokumentacji projektowej, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 3.6 przedmiotowej SIWZ jest zobowiązany wykazać poprzez 
dołączenie do składanej oferty przetargowej stosownych dokumentów wskazujących, że te materiały i/lub 
urządzenia są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i 
funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. 6. 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. 7. Zamawiający 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. 8. 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. 9. 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 2019 poz. 540 ze zm.). 10. Wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełniania warunków, o których mowa w punkcie III.5.1) niniejszego ogłoszenia w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
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prawnych. 11. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej w 
punkcie 10 niniejszego ogłoszenia wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda aby ze 
złożonego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie 
podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: a) jaki 
jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane 
zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i okres 
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności 
dotyczą. 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 
11.1.11) i punkcie 11.2.1) przedmiotowej SIWZ. 3) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa powyżej 
w punkcie 11.1) niniejszego ogłoszenia powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego 
podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca. 4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, 
podmiotu, o którym mowa powyżej w punkcie 10 niniejszego ogłoszenia, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie III.5.1) 
niniejszego ogłoszenia. 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 
spółka cywilna), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
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). 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. 13. Wszelkie postanowienia 
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia. 
W ogłoszeniu powinno być: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wypełniony 
formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej SIWZ, 
zawierający wymienione w nim informacje w szczególności: a) wskazanie oferowanego przedmiotu 
zamówienia, b) łączną cenę ofertową brutto w ramach poszczególnych Zadań (nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3) za 
wykonanie robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, c) okresu gwarancji w ramach 
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poszczególnych Zadań (nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3) na wykonane roboty budowlane, d) zobowiązanie dotyczące 
terminu realizacji zamówienia, e) oświadczenie o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, f) oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i 
projektu umowy bez zastrzeżeń, g) zobowiązanie dotyczące warunków płatności, h) wskazanie formy 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, i) oświadczenie o okresie związania ofertą, j) 
oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, k) wykonawca może przedstawić informację, czy 
zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania Publiczne, l) 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. g) – l) spowoduje 
odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP. 2. Oświadczenia 
wymienione w punktach 12.1 – 12.4 przedmiotowej SIWZ sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Kosztorys ofertowy opracowany w formie uproszczonej a sporządzony wg 
informacji określonych w punkcie 19 przedmiotowej SIWZ. 4. Oryginał lub poświadczona kopia 
potwierdzenia wniesienia wadium przez wykonawcę (odpowiadający wymaganiom określonym w punkcie 15 
przedmiotowej SIWZ). 5. Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej wykonawca 
zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów: a) wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany 
jest złożyć zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do 
udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym w punktach 10.3 i 10.4 przedmiotowej 
SIWZ, b) 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. Stosowne 
pełnomocnictwo (spełniające wymagania określone w punkcie 10.5 przedmiotowej SIWZ) podpisane przez 
wszystkich wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty, c) wykonawca, który 
zamierza w trakcie realizacji robót zastosować materiały i/lub urządzenia równoważne, zamienne niż 
określone w dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 3.6 przedmiotowej SIWZ 
jest zobowiązany wykazać poprzez dołączenie do składanej oferty przetargowej stosownych dokumentów 
wskazujących, że te materiały i/lub urządzenia są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów 
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. 6. 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. 7. 
Zamawiający 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. 8. 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. 9. 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 
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urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 roku – 
Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 540 ze zm.). 10. Wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełniania warunków, o których mowa w punkcie III.5.1) niniejszego ogłoszenia w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 11. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej w 
punkcie 10 niniejszego ogłoszenia wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda aby ze 
złożonego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie 
podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: a) jaki 
jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane 
zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i okres 
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności 
dotyczą. 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 
11.1.11) i punkcie 11.2.1) przedmiotowej SIWZ. 3) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa powyżej 
w punkcie 11.1) niniejszego ogłoszenia powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego 
podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca. 4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, 
podmiotu, o którym mowa powyżej w punkcie 10 niniejszego ogłoszenia, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie III.5.1) 
niniejszego ogłoszenia. 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 
spółka cywilna), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
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). 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. 13. Wszelkie postanowienia 
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia. 
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Znak sprawy: ZP.272.8.2019 

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: 2019-10-25, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-10-28, godzina: 11:00 
 
 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane 

Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 października 2019 roku, które to zostało zamieszczone 

w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 540225447-N-2019 z dnia 22 października 2019 roku. 
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