
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont przepustów na szlaku turystycznym z Wołosatego na Przełęcz Bukowską oraz z
Bukowca do Beniowej oraz wykonanie drewnianej kładki na torfowisku Tarnawa Wyżna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180792174

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 19

1.4.2.) Miejscowość: Ustrzyki Górne

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-713

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 134610650

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bdpn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bdpn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00194600/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-28 12:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00189174/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
Część I zamówienia: Remont przepustów na szlaku turystycznym z Wołosatego na Przełęcz
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Bukowską oraz z Bukowca do Beniowej

Roboty budowlane obejmują remont umocnień 10 przepustów 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 skrajnych, w 3 przypadkach
(przepusty fi 150 i fi 100) kręgi 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 umocnienia z kaszycy, skarpy przy przepuście nr P11
- wykonanie narzutu kamiennego na wlocie i wylocie
- obrobienie na czysto skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawą

Po zmianie: 
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

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
1.Wysokość wadium.
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości : 
Dla I części : 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych ).
Dla II części : 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych ).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert , tj. do dnia 07.10.2021 r. do godziny
23:59
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu; 
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).
4.Wadium w formie pieniądza wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , 
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konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. 
Na przelewie należy umieścić informację Wadium – remont przepustów, kładka.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie Pzp 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Bieszczadzki Park Narodowy 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (z art. 226
ust. 1 pkt 14 Pzp)

Po zmianie: 
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
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu; 
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).
4.Wadium w formie pieniądza wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , 
konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. 
Na przelewie należy umieścić informację Wadium – remont przepustów, kładka.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie Pzp 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
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5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Bieszczadzki Park Narodowy 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (z art. 226
ust. 1 pkt 14 Pzp)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
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: 

1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, a na
które Strony Umowy nie miały wpływu;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
3) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
4) gdy wystąpią 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,
5) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
6) jeżeli wystąpi 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,
7) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót
objętych umową podstawową,
8) wprowadzenia robót zamiennych z powodu:
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
- zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy ( przy czym
szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany) 
- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności i
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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

Po zmianie: 
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).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-10-07 23:59

Po zmianie: 
2021-10-12 23:59

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
2021-10-08 10:00

Po zmianie: 
2021-10-13 10:00
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