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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Park Narodowy Gór Stołowych, Krajowy numer identyfikacyjny 021783891, ul. Słoneczna  31, 57-350   

Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 436, e-mail pngs@pngs.com.pll, faks 

748 662 097.  

Adres strony internetowej (url):  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych i/lub autobusów o wartości co 

najmniej 500 000 zł każda(*1). b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji 

zamówienia publicznego następujące osoby: - Kierownik Budowy – doświadczenie zawodowe w 

dziedzinie budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego (*2) co najmniej 2 lata, uprawnienia 

budowlane (*3) do kierowania robotami budowlanymi lub inne odpowiadające im uprawnienia 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów; kierowanie jako kierownik budowy co najmniej 

dwoma budowami; - Majster robót budowlanych – posiada co najmniej roczne doświadczenie 

zawodowe (*2) w wykonywaniu czynności nadzoru nad powierzonymi robotami budowlanymi oraz 

kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane (*4). c) Zamawiający wymaga, aby w ostatnich 3 latach przed 

upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, co najmniej (*5): - wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wynosiła 5 

osób, - liczebność kadry kierowniczej u wykonawcy wynosiła 2 osoby. Zamawiający wymaga od 

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion 

i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: (*1) W przypadku złożenia 

przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót budowlanych zawierających dane w 

innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs 



Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty zakończenia. Jeśli w dniu 

zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z 

ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem zakończenia. (*2) Przez 

doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień 

budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty 

składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), należy rozumieć 

doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie: – zatrudnienia, – wykonywania innej pracy 

zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza 

to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie 

zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej 

prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także 

doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, 

określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o 

określonym stopniu złożoności. (*3) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień 

budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów 

regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach 

przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 – dalej „ustawa o 

uznawaniu kwalifikacji”). (*4) Zamawiający wymaga aby były to dwie różne osoby. (*5) Zamawiający 

uzna za spełniony warunek w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże oddzielnie 5 pracowników i 2 osoby z 

kadry kierowniczej lub łącznie 5 osób i w tym 2 osoby z kadry kierowniczej.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca 

zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie roboty 

budowlane polegające na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych i/lub autobusów o 

wartości co najmniej 500 000 zł każda(*1). b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do 

realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: - Kierownik Budowy – doświadczenie 

zawodowe w dziedzinie budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego (*2) co najmniej 2 lata, 

uprawnienia budowlane (*3) do kierowania robotami budowlanymi lub inne odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów; kierowanie jako kierownik budowy co 

najmniej dwoma budowami; - Majster robót budowlanych – posiada co najmniej roczne 

doświadczenie zawodowe (*2) w wykonywaniu czynności nadzoru nad powierzonymi robotami 

budowlanymi oraz kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej 

przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (*4). c), Zamawiający wymaga od wykonawców 

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 

lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: (*1) W przypadku złożenia przez 

Wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót budowlanych zawierających dane w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego 

Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty zakończenia. Jeśli w dniu zakończenia nie była 

opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów 



średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem zakończenia. (*2) Przez doświadczenie zawodowe 

(w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie 

liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z 

art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe 

uzyskane w trakcie: – zatrudnienia, – wykonywania innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia 

działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie 

zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania 

innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 

miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg 

nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. (*3) Ilekroć 

Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – dalej „ustawa PB”), 

rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych 

działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 – dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”). (*4) 

Zamawiający wymaga aby były to dwie różne osoby. (*5) Zamawiający uzna za spełniony warunek w 

sytuacji, gdy Wykonawca wykaże oddzielnie 5 pracowników i 2 osoby z kadry kierowniczej lub łącznie 

5 osób i w tym 2 osoby z kadry kierowniczej.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1.  

W ogłoszeniu jest: . W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca, na wezwanie 

zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2. Jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych 

dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca, na wezwanie 

zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 



prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty; 2) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego 

zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem 

terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie; 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

W ogłoszeniu powinno być: . W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca, na wezwanie 

zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2. Jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych 

dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca, na wezwanie 

zamawiającego, składa następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty; 2) ; 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2)  

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium Wnoszenie wadium. 1. Zamawiający określa 

kwotę wadium w kwocie 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych ).  

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Wnoszenie wadium. 1. Zamawiający 

określa kwotę wadium w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych ).  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: iV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-09-07, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-09-11, godzina: 09:00,  

 


