
           
        Ustrzyki Górne 18.01.2022 r. 

 

MODYFIKACJA  SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

Dotyczy : postępowania na wykonanie zadania: USŁUGA UDOSTĘPNIANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH I 

ŚCIEŻEK PRZYRODNICZYCH, PARKINGÓW I POLA NAMIOTOWEGO NA TERENIE BIESZCZADZKIEGO PARKU 

NARODOWEGO W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2022 R. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych ( art. 137 ust.1) ( tekst jedn. : Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w celu  doprecyzowania SWZ Zamawiający wprowadza modyfikację następujących 

materiałów:  

w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ): 

A/ SWZ CZ.I_ INSRTUKCJA DLA WYKONAWCÓW : 

-   ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert , tj. do dnia 17.02.2022 r. do godziny 23:59 

 
-    ROZDZIAŁ XIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt 2 i pkt 4 otrzymują brzmienie: 
 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17 lutego 2022 r., do godz. 23:59. 

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2022r., o godz. 10:00 

 

 

B/ SWZ CZ.II_ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

w następujących częściach: 
Część 16. Punkt informacyjno-kasowy „Stare Sioło” (szlak żółty – kierunek Przełęcz Orłowicza) 
Część 17. Punkt informacyjno-kasowy „Rabia Skała” (szlak zielony – kierunek Jawornik) 
Część 18. Punkt informacyjno-kasowy „Wetlina – Dział” (szlak zielony - kierunek Mała Rawka) 
Część 19. Punkt informacyjno-kasowy „Smerek” (szlak czerwony – kierunek Smerek) 

Zmodyfikowano zapis: 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 Sprzedaż biletów wstępu na szlaki BdPN, zgodnie z obowiązującym cennikiem, 

 Kontrola biletów elektronicznych, biletów zakupionych w innym punkcie i biletów (faktur) opłaconych przelewem 

na konto Zamawiającego, 

 Sprzedaż wydawnictw i pozostałego asortymentu dostarczanego przez BdPN, zgodnie z obowiązującym 

cennikiem, prowadzenie miesięcznej ewidencji sprzedaży wydawnictw, 
 
Pozostała treść Opisu bez zmian. 

 

 

Wprowadzona modyfikacja nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

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

              / podpisano elektronicznie/ 
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