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Informacja o zmianie treści ogłoszenia Nr 22543 Zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności 

dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego do kwoty 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas 

trzydniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego 

pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. 

 

 

 

 Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że w dniu  

27 sierpnia 2019 r. wprowadził zmianę treści Ogłoszenia zamieszczonego w Bazie 

Konkurencyjności pod Nr 22543 uzupełniając treść w celu dostosowania do zapisów Zapytania 

ofertowego – zaproszenia do złożenia oferty, które stanowi dokumentację postepowania – załącznik 

do w/w ogłoszenia. W treści ogłoszeniu uzupełniono punkty:  

 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

Potencjał techniczny 

„Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: 

- dysponuje obiektem hotelowym, spełniającym standardy w kategorii: Hotel minimum trzech 

gwiazdek, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 

2014 r. w sprawie obiektów hotelarskich  

i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), 

znajdującym się na terenie miasta Jeleniej Góry lub powiatu jeleniogórskiego w odległości 

maksymalnie 10 km od siedziby, w której będzie odbywało się szkolenie, tj. od TCZK 

(Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego) przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia 

Góra. 

- dysponuje co najmniej pięcioma miejscami parkingowymi, które nieodpłatnie udostępni 

uczestnikom szkolenia w terminie 10-12 września 2019 r.” 

 

 

Warunki zmiany umowy 

1. Warunki umowy określa jej projekt, stanowiący Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego. 

2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian 

określonych w ust. 3. 
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3. Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 

1) zmiana dotyczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany  

w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

3) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od 

towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej 

wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie wprowadzana do umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać 

weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości 

ceny ofertowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych powyżej. 

6. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.” 

 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. „W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy składają następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego; 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie dotyczącym spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania – 

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego; 
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3) oświadczenie w zakresie potencjału technicznego – Załącznik Nr 6 do Zapytania 

ofertowego; 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik. 

Pełnomocnictwo, jeżeli nie jest oryginalne, musi być poświadczone za zgodność  

z oryginałem przez udzielajacego pełnomocnictwa; 

5) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) – Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego. 

Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Jeleniogórskiego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w ust. 7 Części XIV 

Zapytania ofertowego. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody potwierdzające,  

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców – składane są w 

oryginale (lub skan oryginalnych dokumentów). Pozostałe dokumenty składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (lub skany oryginalnych 

dokumentów lub skany kopii poświadczonych za zgodność  

z oryginałem). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą;  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) – 

pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców 

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez udzielajacego pełnomocnictwa.” 

 

Zamówienia uzupełniające 

„Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt 6 lit. h sekcji 1.1 Załącznika nr 23 

do Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania Programu Interreg V-A RCz – RP,  

wersja 6.”  

Ponadto zmieniony został termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert - do godz. 

09:30 w dniu 03.09.2019 r. 

Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.  
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Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja Zapytania ofertowego związana  

ze zmianą terminu składania ofert dostępna będzie do pobrania na stronie internetowej: 

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=684  

 (BIP Zamawiającego) oraz: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22543  

(Baza Konkurencyjności)  

 

Wcześniejsze (nieobowiązująca obecnie) wersja Zapytania ofertowego zostanie usunięta  

z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych 

dokumentów. Wykonawcy winni korzystać z dokumentów uwzgledniających zmiany z dnia 

27.08.2019 r.  
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