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INFORMACJA O ZMIANIE W TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, działając zgodnie z art. 

286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia o dokonaniu zmiany w treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. 

„Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji gruntowej pompy ciepła na terenie oraz na potrzeby 

Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”: 

W Rozdziale VII – PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW  jest: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych 

w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

Po zmianie: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych 

w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 

W rozdziale XII – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ jest: 

1. Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 307 PZP 

bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa 

w dniu 25.05.2022 r. 

Po zmianie: 

1. Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 307 PZP 

bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa 

w dniu 03.06.2022 r. 

W rozdziale XIV – SPOSÓB I TERMINA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT jest: 

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2022 roku, do godziny 11:00. 
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5. Otwarcie ofert nastąpi 26.04.2022 roku o godzinie 11:30. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu z zakładce Deszyfrowanie na 

miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania za pomocą funkcjonalności 

„Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

Po zmianie: 

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2022 roku, do godziny 11:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi 05.05.2022 roku o godzinie 11:30. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu z zakładce Deszyfrowanie na 

miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania za pomocą funkcjonalności 

„Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

W załączniku nr 1A do SWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY) dodaje się zdanie: 

Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 

W załączniku nr 1C do SWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY) dodaje się zdanie: 

Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 

 

 

Zmiana wynika z ogłoszenia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 

 

 

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 
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