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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143120-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kudowa Zdrój: Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego
2022/S 055-143120

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Park Narodowy Gór Stołowych
Adres pocztowy: Słoneczna 31
Miejscowość: Kudowa Zdrój
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 57-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Dyda
E-mail: pngs@pngs.com.pl 
Tel.:  +48 748661436
Faks:  +48 748662097
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pngs.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.pngs.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://pngs.logintrade.net
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna - Park Narodowy Gór Stołowych

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Prowadzenie obsługi ruchu turystycznego, sprzątanie i utrzymanie tras turystycznych oraz prowadzenie 
informacji turystycznej na obszarze Błędnych Skał
Numer referencyjny: 2/ZP/ZBU/U/2022/CI

II.1.2) Główny kod CPV
75130000 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonawca prowadzi w imieniu Parku Narodowego Gór Stołowych obsługę administracyjną polegającą na 
udostępnianiu dla celów turystycznych, sprzątanie i utrzymanie tras turystycznych oraz prowadzenie informacji 
turystycznej obiektu BŁĘDNE SKAŁY w godzinach ustalonych przez Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 822 360.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Park Narodowy Gór Stołowych - Trasa turystyczna BŁĘDNE SKAŁY.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych 
na terenie BŁĘDNYCH SKAŁ polegająca na m.in. pobieraniu opłat i wydawaniu biletów wstępu, kontroli biletów 
zakupionych online, utrzymywaniu czystości na wyznaczonych szlakach i trasach, wynajem oraz obsługę 
toalet, sprzątanie kładek, monitorowanie niebezpieczeństw, regulowanie intensywności ruchu turystycznego na 
trasie, udzielaniu informacji turystycznej oraz regulacja ruchu drogowego na drodze wewnętrznej, sprzątanie i 
utrzymanie czystości w toaletach stacjonarnych, obsługa parkingów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 591 360.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/04/2022
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu 
w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 50 000 złotych.
Wybrany wykonawca będzie musiał posiadać polisę OC na kwotę minimum 50 000 złotych

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie)
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu 
umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy), lub więcej 
polegające na wykonywaniu usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł 
brutto łącznie z tego okresu. (Wykaz usług zaliczonych do obsługi ruchu turystycznego opisany w dokumentach 
zamówienia)
Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponował:
1. Agregat prądotwórczy 230 V o mocy minimum 1500 Watt.
2. Środki łączności zapewniające stała łączność pomiędzy Punktem sprzedaży biletów - wszyscy pracownicy 
wykonawcy, Obsługa wjazdu - obsługa parkingu, Obsługa wjazdu - punkt sprzedaży biletów , PNGS - Punkt 
sprzedaży
Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
co najmniej: 7 osobami, w tym 5 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), W trakcie realizacji zamówienia 
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z powyższych warunków 
udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy 
wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 
PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tego zadania jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, a więc w trybie najbardziej konkurencyjnym spośród przewidzianych w ustawie. 
Zamawiający, po przeanalizowaniu całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących temu 
zamówieniu, doszedł do wniosku, iż rozstrzygnięcie postepowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z zachowaniem 35 dniowego terminu składania ofert nie jest możliwe, co z kolei w istotny 
sposób zagraża interesom Zamawiającego. Wobec powyższego, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia 
przedmiotowego zamówienia, przy czym skrócenie terminu składnia ofert w odnośnym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia jest w pełni uzasadnione, przez co za spełnione należy uznać przesłanki, od 
których zależy możliwość skorzystania z uprawnienia do skrócenia terminu składania ofert w przetargu 
nieograniczonym na wykonanie w/w zadania. Szczegółowe uzasadnienie w dokumentach zamówienia.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 09:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy Logintrade
(https://pngs.logintrade.net)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczeń 2023 rok.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000.00 zł (jedenaście tysięcy). Wadium należy 
wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
formach, określonych w ustawie PZP. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego w banku Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 14 1130 1033 0018 8170 0720 
0001
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „:Obsługa ruchu turystycznego BŁĘDNE 
SKAŁY.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na 
rachunku bankowym Zamawiającego.
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi: 90 dni, tj. do dnia 02.07.2022 r.
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w wysokości 3% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować trasę turystyczną przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, 
tak by żaden odcinek nie stanowił zagrożenia dla turysty (usunięcie śniegu z kładek oraz usunięcie drzew 
zagrażających). Dodatkowo trasa ma zostać posprzątana ze śmieci oraz materiału zalegającego na kładkach i 
przejściach. Wykonawca korzysta z Systemu Sprzedaży Biletów, który jest zapewniony przez Zamawiającego.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez 
wykonawcę wizji lokalnej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi
unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia
wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się
w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż
progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2022
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