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UZ.282.12.2020.PSA                                                                                                 Bodzentyn, 19-05-2020 r.                       

Informacja o zmianie w treści SIWZ 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

„Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych oraz ścieżkach 

edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” (ogłoszenie nr 539065-N-2020 z dnia 12-05-2020 

r.), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  wprowadza się następujące zmiany:  

 

       1. Na stronie 1. jest: „Termin składania ofert: 02.06.2020 roku, godz. 1100   
 

                                                                      Termin otwarcia ofert : 02.06.2020 roku, godz. 1115 ” 

           po zmianie: 

                                     „Termin składania ofert: 03.06.2020 roku, godz. 1100   
 

                                                               Termin otwarcia ofert : 03.06.2020 roku, godz. 1115 ” 

2. W pkt 1 jest:  

„NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 
NIP: 6572905857, REGON: 260571899 
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn,  
tel. (41) 31 15 106 
fax (41) 31 15 106 wew. 69 
strona internetowa zamawiającego: bip.swietokrzyskipn.org.pl 
poczta elektroniczna (e-mail): dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl” 

po zmianie: 

„NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 
NIP: 6572905857, REGON: 260571899 
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn,  
tel. (41) 31 15 106 
strona internetowa zamawiającego: bip.swietokrzyskipn.org.pl 
poczta elektroniczna (e-mail): dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl” 

3. W pkt 7.2 jest:  

„W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub przy pomocy 
poczty elektronicznej.” 
po zmianie: 
„W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub przy pomocy poczty 
elektronicznej.”  
 

4.  W pkt 7.4 jest:  
„Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.” 
 
po zmianie:  
„Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.” 
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5. W pkt 7.5 jest:  
„W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany 
przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
jego treścią.” 
 
po zmianie: 
„W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez 
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego 
treścią.” 

6. W pkt 7.6 jest: 
„Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej                      
o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.” 
 
po zmianie: 
„Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej                      
o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.” 

 

7. W pkt 7.7 jest:  
 
„Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  

 
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 
ul. Suchedniowska 4 
26-010 Bodzentyn  
e-mail: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl 
fax: 041 31 15 106 w.69” 
 
po zmianie: 

„Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  
 
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 
ul. Suchedniowska 4 
26-010 Bodzentyn  
e-mail: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl” 

 

8. W pkt 10.7 jest:  
 

„Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. 
 Koperta (opakowanie) ma być opisana:  

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 
Oferta – przetarg nieograniczony na realizację: 
„Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych 
oraz ścieżkach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” 

- Część_____________” 
nie otwierać przed 02 czerwca 2020 r. godz. 1115 ” 

 

po zmianie: 

Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. 
 Koperta (opakowanie) ma być opisana:  
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„Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 
Oferta – przetarg nieograniczony na realizację: 
„Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych 
oraz ścieżkach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” 

- Część_____________” 
nie otwierać przed 03 czerwca 2020 r. godz. 1115  ”              

 

 

9. W pkt 11.1 jest:  

„Ofertę w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub 
złożyć osobiście w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie do dnia 02.06.2020 
r. do godz. 1100, pokój nr 11 (sekretariat). Obowiązuje data wpływu oferty.” 
 
po zmianie: 
„Ofertę w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub 
złożyć osobiście w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie do dnia 03.06.2020 
r. do godz. 1100, pokój nr 11 (sekretariat). Obowiązuje data wpływu oferty.” 
 
10. W pkt 11.2 jest:    
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.06.2020 r. o godz. 1115 w Świętokrzyskim Parku Narodowym                   
z siedzibą w Bodzentynie, 26-010 Bodzentyn,  pokój nr 5 .” 
 
po zmianie: 
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2020 r. o godz. 1115 w Świętokrzyskim Parku Narodowym                    
z siedzibą w Bodzentynie, 26-010 Bodzentyn,  pokój nr 5 .” 

 

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 


