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MODYFIKACJA  SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

Dotyczy : postępowania na wykonanie zadania: Remont przepustów na szlaku turystycznym z Wołosatego na 

Przełęcz Bukowską oraz z Bukowca do Beniowej oraz wykonanie drewnianej kładki na torfowisku Tarnawa 

Wyżna 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych ( art. 286 ust.1) 

( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w celu  doprecyzowania opisu zamówienia Zamawiający wprowadza modyfikację 

następujących materiałów:  

w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ): 

A/ SWZ CZ.I_ INSRTUKCJA DLA WYKONAWCÓW : 

ROZDZIAŁ III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

Część I zamówienia: Remont przepustów na szlaku turystycznym z Wołosatego na Przełęcz Bukowską oraz z 

Bukowca do Beniowej 

Roboty budowlane obejmują remont umocnień : 1 przepustu w ciągu szlaku turystycznego z Wołosatego na Przełęcz 

Bukowską oraz umocnień 2 przepustów w ciągu szlaku turystycznego z Bukowca do Beniowej. 

Zakres robót  obejmuje: 

- oczyszczenie wlotu i wylotu przepustów z zarośli oraz materiału naniesionego 

- rozebranie istniejących przyczółków oraz kręgów betonowych na całej długości przepustów  

- wykopy oraz wykonanie ławy z pospółki pod kręgi przepustów, 

- ustawienie wcześniej zdemontowanych kręgów betonowych przepustów z obsypaniem 

- wykonanie umocnienia z kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie przepustów 

- wykonanie narzutu kamiennego na wlocie i wylocie 

- obrobienie na czysto skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawą 

ROZDZIAŁ XI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM- zmiany w następujących pkt: 

1.Wysokość wadium. 

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości :  

Dla I części  : 500,00 zł (słownie: pięćset złotych ). 

Dla II części  : 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych ). 

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert , tj. do dnia 12.10.2021 r. do godziny 23:59 

ROZDZIAŁ XIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wprowadza się zmiany w następujących 

pkt : 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 12 października 2021 r., do godz. 23:59 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2021 r., o godz. 10:00 

ROZDZIAŁ XVII INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY wprowadza 

się zmianę w pkt 3 o brzmieniu: 



3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie ostatecznej kwoty wynagrodzenia związanego z 

niepełną realizacja zamówienia, na które wpływ miały następujące czynniki:  

a. wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, a na które Strony Umowy nie 

miały wpływu; 

b.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

c. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d. konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej. 

e. brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub 
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

 
- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności i terminów rozliczeń 
wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek 
lub zwiększenia ogólnej kwoty wynagrodzenia wykonawcy 
 - dopuszczalna jest równie zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia- zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 3 i 4 , art. 455 ust. 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

- dopuszcza się możliwość zmiany umowy na skutek wystąpienia przesłanek z art. 15 r Ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. z 2020 poz. 374  
ze zm).   

 

B/SWZ cz. II_SPECYFIKACJE TECHNICZNE– w części : 

Dokumentacja techniczna_1 ( dot. części I zamówienia: Remont przepustów na szlaku turystycznym z Wołosatego na 

Przełęcz Bukowską oraz z Bukowca do Beniowej): 

Usunięto: dokument pn.”3 Umocnienie przepustu fi 80” 

Zmodyfikowano: dokument pn. Przedmiar robót-przepusty- zmodyfikowany dokument dostępny na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania 

Dokumentacja techniczna_2 

Zmodyfikowano: dokument pn.  Przedmiar robót-kładka - zmodyfikowany dokument dostępny na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania 

C/SWZ cz.III_ PROJEKT UMOWY- wprowadzono następujące zmiany: 

 

a) §4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY - dodano ust. 9 o brzmieniu: 

 
9.Działając na podstawie zapisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do realizowania przedmiotowego zadania sposób zapewniający 
maksymalny poziom dostępności architektonicznej (łagodne zjazdy, łuki, łączenia materiałów) 

 

b) §16 ZMIANY UMOWY – pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1.Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmiany przewidzianej poniżej. Zamawiający 

dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie ostatecznej kwoty wynagrodzenia związanego z 

niepełną realizacja zamówienia, na które wpływ miały następujące czynniki:  

a. wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, a na które Strony Umowy nie 

miały wpływu; 

b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 



c. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d. konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej. 

e. brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub 

nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

 

 

Wprowadzona modyfikacja zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Zmodyfikowana dokumentacja  dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
             
         Dyrektor BdPN 
         dr Ryszard Prędki 

              / podpisano elektronicznie/ 
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