
 

 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 
 

Str. 1 z 3 
 

 

 

 

 

 

........................................................ 

pieczęć Zamawiającego 

 

 

nr sprawy: MRPO/Tatry/07/2010 

 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU 
NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH PN. 

„PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE DLA URZĄDZENIA OGÓLNIE 
DOSTĘPNYCH SANITARIATÓW, KUCHNI TURYSTYCZNEJ I SUSZARNI ODZIEŻY 

W SCHRONISKU PTTK NA HALI ORNAK W TATRACH.” 
 

 

l.p. 
Miejsce, w którym 

znajduje się zmieniany 
tekst: 

Zamiast: Wprowadza się: 

1.  Pkt III.2.1.6.c) 

ogłoszenia o 

zamówieniu 

aktualnym zaświadczeniem właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającym, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczeniem, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionym nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału przetargu; 

Wykreśla się 

dotychczasowy zapis 

2.  Pkt III.2.1.6.d) 

ogłoszenia o 

zamówieniu 

aktualnym zaświadczeniem właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającym, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzeniem, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w 

Wykreśla się 

dotychczasowy zapis 
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całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionym nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w przetargu; 

3.  Pkt III.2.1.7) ogłoszenia 

o zamówieniu 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 

III.2.1.6.b) - III.2.1.6.d) składa 

dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

Skreśla się pkt „III.2.1.6.d)” 

4.  Pkt III.2.1.7.b) 

ogłoszenia o 

zamówieniu 

nie zalega z uiszczaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

Wykreśla się 

dotychczasowy zapis 

5.  Pkt III.2.1.8) ogłoszenia 

o zamówieniu 

Dokument, o którym mowa w pkt. 

III.2.1.7.a) powinien być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału  

w przetargu. Dokument, o którym 

mowa w pkt. III.2.1.7.b), powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w przetargu. 

Skreśla się zdanie: 

„Dokument, o którym 

mowa w pkt. III.2.1.7.b), 

powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem 

terminu składania 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w przetargu.” 

6.  Pkt IV.3.3) ogłoszenia o 

zamówieniu 

Termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w przetargu:  

17.09.2010 do godz. 13:00 . 

Skreśla się datę: 

„17.09.2010” a w jej 

miejsce wpisuje się datę: 

„21.09.2010”. 

7.  Pkt VI.2.5) ogłoszenia o 

zamówieniu 

Zamawiający zaleca aby wniosek był 

złożony w nieprzejrzystych, 

zamkniętych 2 kopertach 

(opakowaniach), z których zewnętrzna 

będzie zaadresowana do 

Zamawiającego i będzie posiadać 

oznaczenie: Wniosek o dopuszczenie 

do przetargu na „Prace budowlane i 
instalacyjne dla urządzenia ogólnie 
dostępnych sanitariatów, kuchni 
turystycznej i suszarni odzieży w 
schronisku PTTK na Hali Ornak w 
Tatrach” – nie otwierać przed 

17.09.2010r. –  przed godz. 13:00. 

Skreśla się datę: 

„17.09.2010r.” a w jej 

miejsce wpisuje się datę: 

„21.09.2010r.”. 
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8.  Dla ułatwienia wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu można sporządzić według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego na stronie 

internetowej: http://www.schroniska-pttk.com.pl 

9.  DATA OPUBLIKOWANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 16.09.2010 r. 

 
 

Prezes Zarząd Spółki 

Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” 

(-) Jerzy Kalarus 

.................................................................. 
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIALANIA 

W IMIENIU ZAMAWIJĄCEGO) 


