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Numer: 601281-N-2019  
Data: 25/09/2019  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy numer identyfikacyjny 
14213712800000, ul. Konstruktorska   3A, 02-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 
224590100, 224590292, e-mail Anna.Oledzka@nfosigw.gov.pl, Dominika.Chwalek@nfosigw.gov.pl, 
faks 224590201.  
Adres strony internetowej (url): www.nfosigw.gov.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  
Punkt: 1.1)  
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1 Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek 
dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest 
wykazać, że: a) w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 szkolenie z zakresu 
ochrony środowiska, obejmujące wizytację obiektu/ów, a liczba uczestników takiego szkolenia 
wynosiła co najmniej 40 osób, przy czym w ramach szkolenia wizytowany był obiekt/obiekty na 
terenie Europy, z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej. Przez szkolenia rozumie się: szkolenia, 
konferencje, seminaria, wizyty studyjne itp., podnoszące kwalifikacje uczestników w zakresie, którego 
dotyczy szkolenie. b) do realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą, która będzie pełnić 
rolę opiekuna grupy i która posiada doświadczenie w organizacji i obsłudze logistycznej co najmniej 1 
szkolenia o dowolnej tematyce, połączonego z wizytacją obiektów, w okresie ostatnich trzech lat 
(przed upływem terminu składania ofert), a liczba uczestników takiego szkolenia wynosiła co 
najmniej 40 osób, przy czym w ramach co najmniej jednego szkolenia wizytowany był obiekt/obiekty 
na terenie Europy, z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej. Przez szkolenia rozumie się: szkolenia, 
konferencje, seminaria, wizyty studyjne itp., podnoszące kwalifikacje uczestników w zakresie, którego 
dotyczy szkolenie.  
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1 Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia 
warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym 
zobowiązany jest wykazać, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania 
ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 
szkolenie z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wizytację obiektu/ów, a liczba uczestników 
takiego szkolenia wynosiła co najmniej 40 osób, przy czym w ramach szkolenia wizytowany był 
obiekt/obiekty na terenie Europy, z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej. Przez szkolenia rozumie 
się: szkolenia, konferencje, seminaria, wizyty studyjne itp., podnoszące kwalifikacje uczestników w 
zakresie, którego dotyczy szkolenie. b) do realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą, 
która będzie pełnić rolę opiekuna grupy i która posiada doświadczenie w organizacji i obsłudze 
logistycznej co najmniej 1 szkolenia o dowolnej tematyce, połączonego z wizytacją obiektów, w 



okresie ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert), a liczba uczestników takiego 
szkolenia wynosiła co najmniej 40 osób, przy czym w ramach co najmniej jednego szkolenia 
wizytowany był obiekt/obiekty na terenie Europy, z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej. Przez 
szkolenia rozumie się: szkolenia, konferencje, seminaria, wizyty studyjne itp., podnoszące kwalifikacje 
uczestników w zakresie, którego dotyczy szkolenie.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  
Punkt: 5.1)  
W ogłoszeniu jest: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca zobowiązany będzie złożyć: 1.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich przedmiotu (należy podać tematykę, której szkolenie dotyczyło, wskazać wizytowany obiekt i jego 
położenie (kraj) oraz liczbę uczestników szkolenia), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
IDW);  
W ogłoszeniu powinno być: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca zobowiązany będzie złożyć: 1.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich przedmiotu (należy podać tematykę, której szkolenie dotyczyło, wskazać wizytowany obiekt i jego 
położenie (kraj) oraz liczbę uczestników szkolenia), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
IDW);  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-16, godzina: 11:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-22, godzina: 11:00,  
 


