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dotyczy:     
postępowania  na  usługi  społeczne  o  wartości  poniżej  750  000  EURO,  do  których  zastosowanie  mają  przepisy
art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:
„Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2021
oraz 2022”

Informacja o zmianie w treści ogłoszenia o zamówieniu

W ogłoszeniu  i  załącznikach  do  zamówienia:  „Prowadzenie  obsługi  administracyjnej  ruchu  turystycznego
w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2021 oraz 2022”
 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Punkt 5.4. 3)     ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe brzmienie:        

„5.4.3)  solidarnie  ponoszą  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zamówienia
i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. 

2. § 8 ust. 2 załącznika nr 2 do ogłoszenia (wzór umowy) otrzymuje nowe brzmienie:  

„§  8.  2.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  przekazania  środków  pieniężnych zgromadzonych  
w wyniku  prowadzenia  obsługi  administracyjnej  ruchu  turystycznego  na  wskazany  przez  Zamawiającego
rachunek  bankowy  w  terminie  maksymalnie  4  dni  (uznanie  rachunku  bankowego  Zamawiającego)
po każdym okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 i na każdorazowe żądanie Zamawiającego”. 

3. § 8 ust. 3 załącznika nr 2 do ogłoszenia (wzór umowy) otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 8.3. Zamawiający wystawi fakturę z tytułu sprzedaży usług i towarów zgodnie z zestawieniem za dany
okres rozliczeniowy po przekazaniu środków pieniężnych, o których mowa w ust. 2, w terminie              3
dni roboczych”.

4. § 14 załącznika nr 2 do ogłoszenia (wzór umowy) otrzymuje nowe brzmienie:  
„§ 14 Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości:
1) 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w przypadku naruszenia obowiązku terminowego dostarczenia zestawienia, o którym mowa w § 8 ust.

1 tj. zestawienia ilościowo-wartościowego pobranych opłat dla każdego punktu poboru opłat oddzielnie;
2) 150 zł za każdorazowy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nieprowadzenia obsługi

ruchu turystycznego w którymkolwiek punkcie w godzinach jego otwarcia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Umowy (Rozdział 3 i 4),

3) 100,00 zł za każde naruszenie obowiązku zapewnienia odpowiedniej liczby osób, 
o którym mowa  w  Załączniku nr 1 do Umowy (Rozdział 3 pkt. 8, Rozdział 4),
4) 100,00  zł  za  każde  naruszenie  obowiązku  zapewnienia  i  stosowania  jednolitego  stroju

i identyfikatorów, o których mowa w Załączniku nr 1 (Rozdział 6 pkt. 5),
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5) 50,00 zł za każde naruszenie obowiązku posiadania w ciągłej ofercie (sprzedaż online - nie
mniej  niż  5  pozycji)  i  (sprzedaż  offline  -  nie  mniej  niż  20  pozycji)  dostępnych  w  ofercie  Zamawiającego
towarów, o którym mowa w Załączniku nr 1 do umowy,

6) 500,00 zł za każdy przypadek sprzedaży innych materiałów niż zakupione 
od Zamawiającego;
7) 1.000,00 zł, za prowadzenia obsługi ruchu turystycznego przez osobę będącą pod wpływem

alkoholu lub środków odurzających po każdorazowym stwierdzeniu takiego faktu przez Zamawiającego oraz
pisemnym zobowiązaniu Wykonawcy do odsunięcie takiej osoby od czynności obsługi ruchu turystycznego,

8) 5.000,00 zł za zawieszenie funkcjonowania Systemu Sprzedaży z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy na okres dłuższy niż 24 godziny; 

9) 30.000,00 zł za niedostarczenie i  niewdrożenie Systemu Sprzedaży w wymaganym terminie, o
którym mowa w § 6 ust.1 umowy; 

10) 1.000,00 zł za naruszenie obowiązku kontynuacji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia,  o  którym mowa §16 umowy.
Zamawiający  ma  prawo  uznania  za  naruszenie  obowiązku  kontynuacji  ubezpieczenia  opóźnienie  w
przedłożeniu dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia przekraczające 14 dni. Niezależnie od
obciążenia karą Wykonawcy przewidzianą w niniejszym ustępie, Zamawiający ma prawo dalszego naliczania
kary przewidzianej w ust. 3;

11) 1.000,00 zł za naruszenie obowiązku terminowego przedłożenia oświadczenia, dotyczącego
rejestracji urządzeń fiskalnych w Urzędzie Skarbowym, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt. 17) umowy 

12) Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zapłaty  kary  umownej  z  tytułu  odstąpienia  lub
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w wysokości 100.000 zł;”

5.             § 20 ust. 2 załącznika nr 2 do ogłoszenia (wzór umowy) otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 20     2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i których oferta została
wybrana, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (stosuje się w przypadku zawarcia umowy z
Wykonawcami, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia)”.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/
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