POWIAT JELENIOGÓRSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 3 grudnia 2020 r.
BZP.272.1.19.2020

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 2653D Sosnówka – Karpacz w km 9+001 do 16+612”
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany
w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz Projektu umowy
(Załącznika Nr 4 do SIWZ):
1.

Dział XVI SIWZ (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) –
ust. 2 i 3:

Zmiana treści:
2. Oferty należy składać w terminie do godz. 10:00 w dniu 09.12.2020 r. w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500
Jelenia Góra. W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz
wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ograniczeniami w sposobie
wykonywania obsługi klientów (w tym przyjmowania korespondencji), zamiar złożenia oferty
należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem: (75) 64 73 125 (Punkt kancelaryjny) albo
(75) 64 73 103 lub (75) 64 73 102 (Biuro Zamówień Publicznych). Przyjmowanie ofert w formie
pisemnej odbywać się będzie na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego, przy wejściu do
obiektu od strony parkingu – po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra
(Biuro Zamówień Publicznych, III piętro, pokój nr 3.14). W związku z aktualną sytuacją sanitarnoepidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze
zasadami dotyczącymi wykonywania obsługi klientów, chęć udziału w sesji otwarcia ofert należy
zgłosić mailowo na adres: bzp@powiat.jeleniogorski.pl albo telefonicznie pod numerem:
(75) 64 73 103 lub (75) 64 73 102 – najpóźniej na 20 minut przed terminem wskazanym jako
termin otwarcia ofert. Osoby z zewnątrz, biorące udział w sesji otwarcia ofert, muszą posiadać
maseczki i rękawiczki ochronne oraz dodatkowo zdezynfekować ręce. Osoby te zostaną
wpuszczone do obiektu przez pracownika Biura Zamówień Publicznych – dopiero po
telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu zamiaru uczestnictwa w sesji otwarcia ofert, na zasadach
określonych powyżej.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
2. Oferty należy składać w terminie do godz. 10:00 w dniu 11.12.2020 r. w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500
Jelenia Góra. W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz
wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ograniczeniami w sposobie
wykonywania obsługi klientów (w tym przyjmowania korespondencji), zamiar złożenia oferty
należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem: (75) 64 73 125 (Punkt kancelaryjny) albo
(75) 64 73 103 lub (75) 64 73 102 (Biuro Zamówień Publicznych). Przyjmowanie ofert w formie
pisemnej odbywać się będzie na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego, przy wejściu do
obiektu od strony parkingu – po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra
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(Biuro Zamówień Publicznych, III piętro, pokój nr 3.14). W związku z aktualną sytuacją sanitarnoepidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze
zasadami dotyczącymi wykonywania obsługi klientów, chęć udziału w sesji otwarcia ofert należy
zgłosić mailowo na adres: bzp@powiat.jeleniogorski.pl albo telefonicznie pod numerem:
(75) 64 73 103 lub (75) 64 73 102 – najpóźniej na 20 minut przed terminem wskazanym jako
termin otwarcia ofert. Osoby z zewnątrz, biorące udział w sesji otwarcia ofert, muszą posiadać
maseczki i rękawiczki ochronne oraz dodatkowo zdezynfekować ręce. Osoby te zostaną
wpuszczone do obiektu przez pracownika Biura Zamówień Publicznych – dopiero po
telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu zamiaru uczestnictwa w sesji otwarcia ofert, na zasadach
określonych powyżej.
2.

Dział XIX (INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY) –
ust. 8 pkt 2:

Zmiana treści:
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
przedłoży Zamawiającemu:
2) w stosunku do siebie oraz wszystkich osób wykonujących czynności związane z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (która posłuży do przygotowania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową
drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz), oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
przedłoży Zamawiającemu:
2) w stosunku do siebie oraz wszystkich osób wykonujących czynności związane z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (która posłuży do przygotowania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową
drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz), oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeśli ze
złożonego przez daną osobę oświadczenia wynikać będzie, że w stosunku do tej osoby istnieją
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 powyższej ustawy, osoba ta podlegać będzie
wyłączeniu z dokonywania czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowokosztorysowej, która to dokumentacja posłuży do przygotowania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi
powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, wynika
z przepisu art. 56 ust. 3 powyższej ustawy, która wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.,
tj. w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
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3.

Dział XXI SIWZ (ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO) – ust. 11:

Zmiana treści:
11. Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji prac projektowych (projektanta),
zostanie wprowadzona na podstawie aneksu do umowy. Przed zawarciem aneksu do umowy
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię
uprawnień budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej oraz zaświadczenia o członkostwie
tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego, a także oświadczenie tej osoby o istnieniu
albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – na druku stanowiącym
Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
11. Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji prac projektowych (projektanta),
zostanie wprowadzona na podstawie aneksu do umowy. Przed zawarciem aneksu do umowy
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię
uprawnień budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej oraz zaświadczenia o członkostwie
tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego, a także oświadczenie tej osoby o istnieniu
albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – na druku stanowiącym
Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeśli ze złożonego przez nową
osobę funkcyjną (projektanta) oświadczenia wynikać będzie, że w stosunku do tej osoby istnieją
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 powyższej ustawy, osoba ta podlegać będzie
wyłączeniu z dokonywania czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej,
która to dokumentacja posłuży do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej
nr 2653D Sosnówka – Karpacz. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, wynika z przepisu art. 56
ust. 3 powyższej ustawy, która wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r., tj. w okresie realizacji
przedmiotowego zadania.
4.

Dział XXVI (INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW) – ust. 4 i 5:

Zmiana treści:
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo Wykonawca – przed
przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy – przedłoży
Zamawiającemu jego oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o istnieniu albo braku istnienia
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk oświadczenia stanowi Załącznik
Nr 11 do SIWZ.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5
dni roboczych od dnia powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ)
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oraz dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
tj. dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b Działu IX SIWZ, przy czym Zamawiający może
samodzielnie pobrać w/w dokument z właściwego rejestru, w przypadku wskazania przez
Wykonawcę danych rejestrowych podwykonawcy, tj. nr KRS albo NIP. Jednocześnie – jeśli zakres
zlecony podwykonawcy będzie obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(która posłuży do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz),
Wykonawca – przed przystąpieniem tego podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy –
przedłoży Zamawiającemu jego oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o istnieniu albo
braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk oświadczenia
stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo Wykonawca – przed
przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy – przedłoży
Zamawiającemu jego oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o istnieniu albo braku istnienia
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk oświadczenia stanowi Załącznik
Nr 11 do SIWZ. Jeśli ze złożonego przez nowego podwykonawcę oświadczenia wynikać będzie, że
w stosunku do niego istnieją okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 powyższej ustawy,
podwykonawca ten podlegać będzie wyłączeniu z dokonywania czynności związanych
z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która to dokumentacja posłuży do
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz.
Wyłączenie, o którym mowa powyżej, wynika z przepisu art. 56 ust. 3 powyższej ustawy, która
wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r., tj. w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5
dni roboczych od dnia powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ)
oraz dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
tj. dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b Działu IX SIWZ, przy czym Zamawiający może
samodzielnie pobrać w/w dokument z właściwego rejestru, w przypadku wskazania przez
Wykonawcę danych rejestrowych podwykonawcy, tj. nr KRS albo NIP. Jednocześnie – jeśli zakres
zlecony podwykonawcy będzie obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(która posłuży do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz),
Wykonawca – przed przystąpieniem tego podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy –
przedłoży Zamawiającemu jego oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o istnieniu albo
braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk oświadczenia
stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ. Jeśli ze złożonego przez tego podwykonawcę oświadczenia
wynikać będzie, że w stosunku do niego istnieją okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3
powyższej ustawy, podwykonawca ten podlegać będzie wyłączeniu z dokonywania czynności
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związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która to dokumentacja
posłuży do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przedmiotowej inwestycji. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, wynika z przepisu art. 56 ust. 3
powyższej ustawy, która wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r., tj. w okresie realizacji
przedmiotowego zamówienia.
5.

Projekt umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) – ust. 6 i 7 w § 7:

Zmiana treści:
§ 7 ust. 6 i 7
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby
WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA będzie obowiązany
wskazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo
WYKONAWCA – przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy
– przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU jego oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o istnieniu
albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk oświadczenia
ZAMAWIAJĄCY udostępnił w formie Załącznika Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 5 dni roboczych od dnia powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (z wykorzystaniem wzoru Załącznika
Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz dokument potwierdzający brak
podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, przy czym ZAMAWIAJĄCY może samodzielnie pobrać w/w
dokument z właściwego rejestru, w przypadku wskazania przez WYKONAWCĘ danych
rejestrowych podwykonawcy, tj. nr KRS albo NIP. Jednocześnie – jeśli zakres zlecony
podwykonawcy będzie obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (która
posłuży do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz),
WYKONAWCA – przed przystąpieniem tego podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy –
przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU jego oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o istnieniu albo
braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk oświadczenia
ZAMAWIAJĄCY udostępnił w formie Załącznika Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
§ 7 ust. 6 i 7
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby
WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA będzie obowiązany
wskazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo
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WYKONAWCA – przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy
– przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU jego oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o istnieniu
albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk oświadczenia
ZAMAWIAJĄCY udostępnił w formie Załącznika Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Jeśli ze złożonego przez nowego podwykonawcę oświadczenia wynikać będzie, że
w stosunku do niego istnieją okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 powyższej ustawy,
podwykonawca ten podlegać będzie wyłączeniu z dokonywania czynności związanych
z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która to dokumentacja posłuży do
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz.
Wyłączenie, o którym mowa powyżej, wynika z przepisu art. 56 ust. 3 powyższej ustawy, która
wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r., tj. w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 5 dni roboczych od dnia powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (z wykorzystaniem wzoru Załącznika
Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz dokument potwierdzający brak
podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, przy czym ZAMAWIAJĄCY może samodzielnie pobrać w/w
dokument z właściwego rejestru, w przypadku wskazania przez WYKONAWCĘ danych
rejestrowych podwykonawcy, tj. nr KRS albo NIP. Jednocześnie – jeśli zakres zlecony
podwykonawcy będzie obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (która
posłuży do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz),
WYKONAWCA – przed przystąpieniem tego podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy –
przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU jego oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o istnieniu albo
braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 tej ustawy. Druk oświadczenia
ZAMAWIAJĄCY udostępnił w formie Załącznika Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Jeśli ze złożonego przez tego podwykonawcę oświadczenia wynikać będzie, że
w stosunku do niego istnieją okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 powyższej ustawy,
podwykonawca ten podlegać będzie wyłączeniu z dokonywania czynności związanych
z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która to dokumentacja posłuży do
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, wynika z przepisu art. 56 ust. 3 powyższej
ustawy, która wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r., tj. w okresie realizacji przedmiotowego
zamówienia.
6. Projekt umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) – ust. 10 w § 11:
Zmiana treści:
§ 11
10. Zmiana osoby wyznaczonej przez WYKONAWCĘ do realizacji prac projektowych
(projektanta), zostanie wprowadzona na podstawie aneksu do umowy. Przed zawarciem aneksu do
umowy WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kserokopię uprawnień budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej oraz zaświadczenia
o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego, a także oświadczenie tej
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osoby o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – na druku
stanowiącym Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
§ 11
10. Zmiana osoby wyznaczonej przez WYKONAWCĘ do realizacji prac projektowych
(projektanta), zostanie wprowadzona na podstawie aneksu do umowy. Przed zawarciem aneksu do
umowy WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kserokopię uprawnień budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej oraz zaświadczenia
o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego, a także oświadczenie tej
osoby o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – na druku
stanowiącym Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeśli ze
złożonego przez nową osobę funkcyjną (projektanta) oświadczenia wynikać będzie,
że w stosunku do tej osoby istnieją okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 powyższej
ustawy, osoba ta podlegać będzie wyłączeniu z dokonywania czynności związanych
z opracowaniem dokumentacji projektowej, która to dokumentacja posłuży do przygotowania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych
z przebudową drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz. Wyłączenie, o którym mowa
powyżej, wynika z przepisu art. 56 ust. 3 powyższej ustawy, która wchodzi w życie z dniem
01.01.2021 r., tj. w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Pozostałe zapisy SIWZ oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ nie podlegają zmianom.
Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje SIWZ oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ
zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej:
https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5604/dokument/11145.
Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje SIWZ oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ zostaną
usunięte z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz
zmodyfikowanych dokumentów. Wykonawcy winni korzystać z SIWZ oraz Załącznika Nr 4
do SIWZ oznaczonych: „po zmianach z dnia 3 grudnia 2020 r.”.
WAŻNE: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany
treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień
Publicznych zamieszczone zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego pod adresem:
https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5604/dokument/11145
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