Ustrzyki Górne 25.01.2021 r.

MODYFIKACJA MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH
Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w
ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( art. 38 ust. 4)
( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) zamawiający wprowadza modyfikację materiałów przetargowych :
( modyfikacja zaznaczona żółtym kolorem):

1.W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)
a/ Rozdz. VI. Opis przedmiotu zamówienia pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w całości lub
części, jeżeli środki pochodzące z Funduszu leśnego które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.”
b/ Rozdz. XI. Wymagania dotyczące wadium. Pkt 4 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia: 02.02.2021 r. do godziny 10:00,”

c/ Rozdz. XIII Opis sposobu przygotowania oferty, pkt 2 ppkt 7- otrzymuje brzmienie:
„7)Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na
wstępie oraz będzie posiadać nazwę (firmę) i adres wykonawcy oraz oznaczenie:
„OFERTA –„Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim
Parku Narodowym w 2021 roku ". nie otwierać przed dniem 02.02.2021r, godz. 10:10”
d/ Rozdz. XVII,. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, pkt 1 i pkt 3 wprowadzono następujące zmiany:
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713
Lutowiska. w nieprzekraczalnym terminie:
Do dnia
02.02. 2021 r.
do godz.
10:00
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie). Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą),
siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane :
………………………………………………………………………………………………………

Bieszczadzki Park Narodowy
Ustrzyki Górne 19
38-713 Lutowiska

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

OFERTA:

„Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew
w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku „

Nie otwierać przed dniem 02.02. 2021 r. godzina 10.10
………………..…………………………………………………………………………………
(….)
3.Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w biurze dyrekcji BdPN, Ustrzyki Górne 19
w dniu

02.02. 2021 r.

o godz.

10.10

e/ Rozdz. XXII Postanowienia dotyczące umowy, pkt 6 ppkt e wprowadzono następujące zmiany:
„e) Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć przedmiot umowy . Przez ważne przyczyny Strony
rozumieją w szczególności przyczyny organizacyjne, technologiczne, gospodarcze, przyrodnicze, zmiany popytu i
koniunktury na rynku drewna, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne, epidemie, oraz inne
istotne okoliczności, mające wpływ na pokrycie finansowe kosztów zadań których nie można było przewidzieć w
momencie zawierania umowy, w tym również wynikające z powyższych okoliczności zmniejszenie dofinansowania z
funduszy zewnętrznych. Ograniczenie zakresu umowy, o którym mowa, może sięgać 85% wartości umowy.”

3. W Projekcie umowy :
a) § 14 Istotne zmiany umowy pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strony ustalają, że Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć przedmiot umowy ponad zakres
ograniczenia określony w §2 ust. 3. Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny organizacyjne,
technologiczne, gospodarcze, przyrodnicze, zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna, okoliczności wywołane
przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne, epidemie oraz inne istotne okoliczności, mające wpływ na pokrycie
finansowe kosztów zadań których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, w tym również
wynikające z powyższych okoliczności zmniejszenie dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Ograniczenie zakresu
umowy, o którym mowa, może sięgać 85% wartości umowy. Ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do zakresu
określonego w SIWZ nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest
podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.”

Modyfikacja materiałów przetargowych skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu , w którym
zamieszczono zmianę terminu składania ofert.
Dyrektor BdPN

