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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bgpn.pl/przetargi 

   
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPISÓW  ZAŁACZNIKA NR 6 DO SIWZ ZP-11/2017 

Zgodnie z zapisami art .  38 ust 4 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. z  

2017 r.  poz. 1579 )  Babiogórski Park Narodowy zawiadamia o zmian ie zapisów 

zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ ZP -11/2017 (wzór umowy)  na realizację 

zadania:   Ochrona ekosystemów leśnych Babiogórskiego Parku Narodowego .  

ZMIANA 1 

W załączniku nr 6 do SIWZ jest:   

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

1) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy; 

2) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności o planowanym zmniejszeniu zakresu prac objętych Zleceniami; 

3) przekazać Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego informacje o znanych zagrożeniach 
mogących wystąpić na terenie, na którym Przedmiot Umowy będzie wykonywany; 

4) dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych przez Wykonawcę; 

5) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 
określonych w Umowie; 

6) udzielić Wykonawcy – na jego wniosek - pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy (np. w związku z 
zajęciem pasa drogowego, prace w obrębie linii energetycznych). 

7) przekazać Wykonawcy: 

- repelent do zabezpieczania drzewek przed zgryzaniem,  

- materiały niezbędne do naprawy ogrodzeń – dotyczy prac w O.O. Sokolica, 

- doniczki i torf do szkółkowania sadzonek oraz siatki do zabezpieczenia siewów w inspektach – 
dotyczy prac na szkółce w O.O. Cyl. 

 

W załączniku nr 6 do SIWZ powinno być :   

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

1) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy; 

http://www.bgpn.pl/przetargi
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2) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności o planowanym zmniejszeniu zakresu prac objętych Zleceniami; 

3) przekazać Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego informacje o znanych zagrożeniach 
mogących wystąpić na terenie, na którym Przedmiot Umowy będzie wykonywany; 

4) dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych przez Wykonawcę; 

5) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 
określonych w Umowie; 

6) udzielić Wykonawcy – na jego wniosek - pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy (np. w związku z 
zajęciem pasa drogowego, prace w obrębie linii energetycznych). 

7) przekazać Wykonawcy: 

- repelent do zabezpieczania drzewek przed zgryzaniem,  

- materiały niezbędne do naprawy ogrodzeń – dotyczy prac w O.O. Sokolica, 

- doniczki, substrat i torf do szkółkowania sadzonek oraz siatki do zabezpieczenia siewów w 
inspektach – dotyczy prac na szkółce w O.O. Cyl. 

 

ZMIANA 2 

W załączniku nr 6 do SIWZ jest:   

§ 9 

Odbiory 

1. Odbiór prac objętych danym Zleceniem będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez 
właściwego terytorialnie Leśniczego, który sporządza „Protokół odbioru” i pracownika 
sprawdzającego protokół odbioru pod względem merytorycznym. Przedmiotem odbioru będą, w 
zależności od treści Zlecenia, wszystkie prace objęte danym Zleceniem lub poszczególne pozycje 
Zlecenia,  a w przypadku prac z zakresu pozyskania - również jego część. 

2. Odbiór będzie obejmował obmiar ilości wykonanych prac oraz ocenę ich jakości. Zasady odbioru 
prac dla poszczególnych prac określa SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić właściwemu terytorialnie leśniczemu zakończenie prac 
stanowiących przedmiot Zlecenia. Odbiór pozyskanego i zerwanego drewna może odbywać się 
sukcesywnie i nie wymaga zgłoszenia. 

4. Leśniczy jest zobowiązany do zawarcia w każdym protokole odbioru prac dotyczących cięć i 
zrywki drewna informacji o:  
a) przypadkach ścięcia przez Wykonawcę nie wyznaczonych drzew podając liczbę ściętych nie 
wyznaczonych drzew,  
b) Przypadkach uszkodzeń drzewek w uprawach podczas zabiegów pielęgnacyjnych i innych 
prac wykonywanych w ramach realizacji umowy, 
c) przypadkach uszkodzenia drzew przez Wykonawcę podczas zrywki,  
d) utrzymaniu przez Wykonawcę dróg leśnych, po których była prowadzona zrywka – 
oczyszczenia sączków, odprowadzenia wody, wyrównania nawierzchni drogi stwierdzając czy 
utrzymanie było właściwe. 
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5. Leśniczy jest zobowiązany do zawarcia w protokole odbioru informacji o ilości wyciętych lub 
uszkodzonych drzewek przez Wykonawcę, które stanowią skład uprawy jeżeli zaistnieje taka 
sytuacja. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać przekazane właściwemu Leśniczemu w 
formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. 

7. Jeżeli Wykonawca w terminie wynikającym ze Zlecenia nie zgłosi Zamawiającemu o 
zakończeniu prac stanowiących przedmiot Zlecenia, Zamawiający jest uprawniony wezwać 
Wykonawcę do natychmiastowego dokonania zgłoszenia, a w przypadku braku reakcji na takie 
wezwanie do dokonania odbioru w zakresie przez siebie określonym.  

8. Odbiór zostanie wyznaczony przez Przedstawiciela Zamawiającego na termin nie późniejszy niż 
5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. o czym Wykonawca 
zostanie powiadomiony. Wykonawca może wziąć udział w odbiorze. Brak obecności 
Przedstawiciela Wykonawcy nie uniemożliwia dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

9. Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia lub jego część wolna od wad lub usterek. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający może odmówić odebrania prac 
wykonanych wadliwie. Po upływie terminu wykonania Zlecenia, Zamawiający może: 

1) naliczyć Wykonawcy karę umowną, zgodnie z § 13 Umowy;  

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu Zlecenia lub jego 
części w sposób wolny o wad lub usterek, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od 
Umowy;  

3) zastępczo powierzyć wykonanie prac niewykonanych należycie w ramach Wykonania 
Zastępczego. 

10. Odbiór prac będzie dokumentowany: 

1) w przypadku dokonywania odbioru części prac z zakresu pozyskania drewna – Wykazem 
Odebranego Drewna (będącym podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót); 

2) w przypadkach innych niż wskazany w pkt 1) – Protokołem Odbioru Robót. 

11. Protokół Odbioru Robót stanowi protokół zwrotu powierzchni, na których wykonywane były 
prace będące przedmiotem Zlecenia.  

12. Odmowa odbioru prac wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych 
nieprawidłowości (wad) lub szkód wyrządzonych w toku wykonywania prac będzie 
następowała na piśmie.  

13. Rozliczenie robót, dokonywane zgodnie z ofertą Wykonawcy następuje w okresach 
miesięcznych z zastrzeżeniem, że miesięczny okres rozliczeniowy trwa od 26 dnia miesiąca 
poprzedniego do 25 dnia miesiąca, w którym należy złożyć kompletną dokumentację 
rozliczeniową. 

14. Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem 
Zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez 
Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może 
koszty te zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

 



   
 

Strona 4 z 10 

W załączniku nr 6 do SIWZ powinno być :   

§ 9 

Odbiory 

1. Odbiór prac objętych danym Zleceniem będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez 
właściwego terytorialnie Leśniczego, który sporządza „Protokół odbioru” i pracownika 
sprawdzającego protokół odbioru pod względem merytorycznym. Przedmiotem odbioru będą, w 
zależności od treści Zlecenia, wszystkie prace objęte danym Zleceniem lub poszczególne pozycje 
Zlecenia,  a w przypadku prac z zakresu pozyskania - również jego część. 

2. Odbiór będzie obejmował obmiar ilości wykonanych prac oraz ocenę ich jakości. Zasady odbioru 
prac dla poszczególnych prac określa SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić właściwemu terytorialnie leśniczemu zakończenie prac 
stanowiących przedmiot Zlecenia. Odbiór pozyskanego i zerwanego drewna może odbywać się 
sukcesywnie i nie wymaga zgłoszenia. 

4. Leśniczy jest zobowiązany do zawarcia w każdym protokole odbioru prac dotyczących cięć i 
zrywki drewna informacji o:  
a) przypadkach ścięcia przez Wykonawcę nie wyznaczonych drzew podając liczbę ściętych nie 
wyznaczonych drzew,  
b) Przypadkach uszkodzeń drzewek w uprawach, 
c)przypadkach uszkodzenia drzew przez Wykonawcę podczas zrywki,  
d) utrzymaniu przez Wykonawcę dróg leśnych, po których była prowadzona zrywka – 
oczyszczenia sączków, odprowadzenia wody, wyrównania nawierzchni drogi stwierdzając czy 
utrzymanie było właściwe. 

 
5. Leśniczy jest zobowiązany do zawarcia w protokole odbioru informacji o ilości wyciętych lub 

uszkodzonych drzewek przez Wykonawcę, które stanowią skład uprawy jeżeli zaistnieje taka 
sytuacja. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać przekazane właściwemu Leśniczemu w 
formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. 

7. Jeżeli Wykonawca w terminie wynikającym ze Zlecenia nie zgłosi Zamawiającemu o 
zakończeniu prac stanowiących przedmiot Zlecenia, Zamawiający jest uprawniony wezwać 
Wykonawcę do natychmiastowego dokonania zgłoszenia, a w przypadku braku reakcji na takie 
wezwanie do dokonania odbioru w zakresie przez siebie określonym.  

8. Odbiór zostanie wyznaczony przez Przedstawiciela Zamawiającego na termin nie późniejszy niż 
5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. o czym Wykonawca 
zostanie powiadomiony. Wykonawca może wziąć udział w odbiorze. Brak obecności 
Przedstawiciela Wykonawcy nie uniemożliwia dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

9. Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia lub jego część wolna od wad lub usterek. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający może odmówić odebrania prac 
wykonanych wadliwie. Po upływie terminu wykonania Zlecenia, Zamawiający może: 

1) naliczyć Wykonawcy karę umowną, zgodnie z § 13 Umowy;  

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu Zlecenia lub jego 
części w sposób wolny o wad lub usterek, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od 
Umowy;  

3) zastępczo powierzyć wykonanie prac niewykonanych należycie w ramach Wykonania 
Zastępczego. 
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10. Odbiór prac będzie dokumentowany: 

1) w przypadku dokonywania odbioru części prac z zakresu pozyskania drewna – Wykazem 
Odebranego Drewna (będącym podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót); 

2) w przypadkach innych niż wskazany w pkt 1) – Protokołem Odbioru Robót. 

11. Protokół Odbioru Robót stanowi protokół zwrotu powierzchni, na których wykonywane były 
prace będące przedmiotem Zlecenia.  

12. Odmowa odbioru prac wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych 
nieprawidłowości (wad) lub szkód wyrządzonych w toku wykonywania prac będzie 
następowała na piśmie.  

13. Rozliczenie robót, dokonywane zgodnie z ofertą Wykonawcy następuje w okresach 
miesięcznych z zastrzeżeniem, że miesięczny okres rozliczeniowy trwa od 26 dnia miesiąca 
poprzedniego do 25 dnia miesiąca, w którym należy złożyć kompletną dokumentację 
rozliczeniową. 

14. Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem 
Zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez 
Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może 
koszty te zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
ZMIANA 3 

W załączniku nr 6 do SIWZ jest:   

§ 16 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o 
okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację 
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w 
minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 Umowy, jeżeli 
w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację 
zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca ani Zamawiający, w szczególności z uwagi na warunki atmosferyczne. 

2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu 
Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
niż wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa; 

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji 
obowiązujących w Babiogórskim Parku Narodowym – zmiana nie skutkuje 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 
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c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten 
sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat 
i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy 
wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany– zmiana nie 
skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 

 

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia 
świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu 
świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które 
obciążałyby Zamawiającego.  

4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które 
Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części 
Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w 
złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu 
realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania 
faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.  

6) Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez 
Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. 
Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do 
prawidłowej realizacji Umowy.  

7) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 
z SIWZ; 

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy.  

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do 
wprowadzenia zmiany. 
 
W załączniku nr 6 do SIWZ powinno być :   

§ 16 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o 
okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację 
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w 
minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 Umowy, jeżeli 
w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację 
zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca ani Zamawiający, w szczególności z uwagi na warunki atmosferyczne tj. 
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intensywne i długotrwałe opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury, silny wiatr, 
oblodzenie. Przedłużenie terminu dopuszczalne jest tylko w odpowiedzi na wniosek 
Wykonawcy wskazujący dokładnie dni/okres dotknięty warunkami atmosferycznymi 
uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu Umowy ze wskazaniem potwierdzeń dla 
wystąpienia tychże warunków. 

2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu 
Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
niż wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa; 

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji 
obowiązujących w Babiogórskim Parku Narodowym – zmiana nie skutkuje 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 

c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten 
sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat 
i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy 
wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany– zmiana nie 
skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia 
świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu 
świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które 
obciążałyby Zamawiającego.  

4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które 
Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części 
Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w 
złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu 
realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania 
faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.  

6) Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez 
Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. 
Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do 
prawidłowej realizacji Umowy.  

7) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 
z SIWZ; 

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy.  

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do 
wprowadzenia zmiany. 
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ZMIANA 4 

W załączniku nr 6 do SIWZ jest:   

§ 17 

Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za 
datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub 
faksem. 

2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    34-222 Zawoja 1403 

Telefon:      33 8775 110 

Fax:       33 8775 554 

e-mail:       park@bgpn.pl 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko  _______________ 

Adres:     _______________ 

Telefon:   _______________ 

e-mail:   _______________ 

 

3. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym m.in. do przekazania Zlecenia i  odbioru prac 
jest Leśniczy O.O.  _______________. 

Imię i Nazwisko  _______________ 

Telefon:   _______________ 

e-mail:   _______________ 

4. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o ustanowieniu 
nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru 
Zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem.  

5. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym m.in. do potwierdzania przekazania Zlecenia, 
uczestnictwa w odbiorach prac jest __________________________________. 

Imię i Nazwisko  _______________ 

Telefon:   _______________ 

e-mail:   _______________ 
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Przedstawiciel Wykonawcy będzie prowadzić nadzór nad realizacją prac w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia i przyjętą technologią. 

6. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

W załączniku nr 6 do SIWZ powinno być :   

§ 17 

Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, 
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę 
otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem. 

2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    34-222 Zawoja 1403 

Telefon:      33 8775 110 

Fax:       33 8775 554 

e-mail:       park@bgpn.pl 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko  _______________ 

Adres:     _______________ 

Telefon:   _______________ 

e-mail:   _______________ 

 

3. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym m.in. do przekazania Zlecenia i  odbioru prac 
jest Leśniczy O.O.  _______________. 

Imię i Nazwisko  _______________ 

Telefon:   _______________ 

e-mail:   _______________ 

4. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o ustanowieniu 
nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru 
Zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem.  

5. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym m.in. do potwierdzania przekazania Zlecenia, 
uczestnictwa w odbiorach prac jest __________________________________. 

Imię i Nazwisko  _______________ 

Telefon:   _______________ 

e-mail:   _______________ 
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Przedstawiciel Wykonawcy będzie prowadzić nadzór nad realizacją prac w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia i przyjętą technologią. 

6. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2, 3, 5 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga 
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ  ZP-11/2017 oraz załączników do niego  pozostają bez 

zmian.  

 

Dyrektor 

Babiogórskiego Parku Narodowego 

dr Tomasz Pasierbek 

 

W załączeniu ujednolicony tekst  załącznika nr 6 do SIWZ  ZP-11/2017  

 


