
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260571899

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 4

1.4.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 413115106 wew. 56

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna - Park Narodowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029852/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-08 19:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00029628/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy
PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
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ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.2. W przypadku składania ofert przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji
reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone
pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z
pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale
w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §
2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.),
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. cyfrowe
odwzorowanie posiadanego pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje iż, ww. zapisy należy stosować odpowiednio w
stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3F SWZ do formularza
ofertowego.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 2
pkt 4. 1. SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek
samodzielnie. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Po zmianie: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy
PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.2. W przypadku składania ofert przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji
reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone
pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z
pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale
w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §
2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.),
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. cyfrowe
odwzorowanie posiadanego pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje iż, ww. zapisy należy stosować odpowiednio w
stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3F SWZ do formularza
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ofertowego.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 1 pkt
1.1. Rozdziału VIII SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek określony w ust. 2 pkt 2.4.1. Rozdziału VI SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli
jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
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