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Krościenko nad Dunajcem: „Modernizacja sal edukacyjno – konferencyjnych w dyrekcji
Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem”

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak 
Należy wskazać projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – PRIORYTET: II
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.4 Ochrona przyrody i
edukacja ekologiczna
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 58581 -2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak 
Numer ogłoszenia: 88402-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pieniński Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny
12245667100000, ul. ul. Jagiellońska  107, 34450   Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 182 625 601, e-mail biuro@pieninypn.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.pieninypn.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Modernizacja sal edukacyjno – konferencyjnych w dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w
Krościenku nad Dunajcem”

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja 2 istniejących sal edukacyjno -
konferencyjnych. Projekt nie przewiduje przebudowy i zmiany wielkości i powierzchni
istniejących sal. W ramach modernizacji pomieszczenia te zostaną wyposażone w nowe
instalacje: wentylacji mechanicznej, oświetleniową, gniazd wtykowych, teletechniczną wraz z
sprzętem AV. W salach zostaną również wymienione i zmodernizowane wszystkie elementy
wykończenia ścian, sufitów, podłóg i okładzin ściennych i drzwi o wysokich parametrach
dotyczących izolacyjności akustycznej.



II.4) Główny kod CPV: 45215000-7 
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów: 
od 19-05-2017 do 16-09-2017

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
21/08/2017
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
Ustala się konieczność wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie
zatwierdzonych protokołów konieczności
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 
Ustala się konieczność wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie
zatwierdzonych protokołów konieczności
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót, niezbędnych do pełnej realizacji celów
przywołanej na wstępie umowy, stwierdza się wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy PZP. Spełnienie przesłanek, o których mowa w ww. punktach pozwala
dokonać zmian postanowień zawartej umowy, dotyczącej zamówienia podstawowego. Możliwość
zmian została przewidziana w punkcie XX ust. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 


