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I. ZAMAWIAJĄCY. 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, wpisane do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP 676-17-87-436, REGON: 

351210040, adres strony internetowej: www.kbf.krakow.pl tel. 12 354 25 00, faks: 12 354 25 01. 

 

II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.  

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania a także adres strony na której będą udostępniane 

zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia:  https://kbf.krakow.pl/zamowienia/ 

2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie: 

https://kbf.krakow.pl/zamowienia/ 

3. Składanie ofert następuje za pośrednictwem aplikacji miniPortal : https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz 

ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Szczegółowe informacje odnośnie środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XVI SWZ.  

4. Identyfikator postępowania z miniPortalu (ID): 3f44bb81-7de8-4a0f-a5df-09564a089b75 

UWAGA! Składając ofertę należy wykorzystać ww. identyfikator postępowania z miniPortalu, a nie 

identyfikator postępowania z treści ogłoszenia o zamówieniu. 

5. Adres skrzynki EPUAP: /KBF/SkrytkaESP  

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA. INFORMACJA O NEGOCJACJACH. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w art. 

275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019  

z późn.zm.) zwanej dalej „Pzp”.  

2. Zamawiający przewiduję wybór najkorzystniejszej ofertę z fakultatywną możliwością przeprowadzenia 

negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2) Pzp, zgodnie z zapisami rozdziału XXIV SWZ.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, na podstawie art. 310 Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczony jest znakiem (numerem referencyjnym): 

Nr sprawy: DP-271-1/2021. 

5. Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia i remont fasad zewnętrznych oraz holu 

głównego budynku Pawilonu Wystawowo - Informacyjnego „WYSPIAŃSKI 2000”., Plac Wszystkich 

Świętych 2, Kraków. 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać:  

1) Remont fasad zewnętrznych oraz holu głównego który obejmuje: 

a) całkowity przegląd elementów elewacyjnych i ich stanu technicznego; 

b) wymianę uszkodzonych elementów elewacyjnych; 

c) wzmocnienia i naprawy cięgien oraz cegieł elewacyjnych; regulację naciągu stalowych wieszaków wraz 

z demontażem i ponownym montażem niezbędnych elementów kamiennych; 

d) wymianę uszkodzonych elementów kamiennych okalającego budynek; 

e) całkowity przegląd płyt wewnętrznych, wielkoformatowych w holu głównym; demontaż płyt 

odparzonych i uszkodzonych wraz z wymianą na nowe lub tylko ponownym montażem.  

2) Remont oświetlenia - zastąpienie istniejącego systemu oświetleniowego opartego na oprawach: 

metalohalogenkowych, halogenkowych i fluorescencyjnych nowym systemem opartym na oprawach LED.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ , na którą składają się:  

1) Dokumentacja Projektowa; 

http://www.kbf.krakow.pl/
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

3) Przedmiar robót (dokument pomocniczy, z uwagi na rodzaj wynagrodzenia - ryczałtowe). 

4. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w 

załącznikach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, zgodnie z zaświadczeniem z Wydziału Architektury i Urbanistyki 

UMK  o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1463.2019.KJA, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. 

5. Miejsce realizacji: Budynek Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków. 

6. Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym. Wykonawca musi zapewnić dostęp podczas prac do 

obiektu co najmniej z jednej strony. Dostępność obiektu dla prac stanowiących przedmiot zamówienia: 

od poniedziałku do soboty, w godzinach od 06:00-21:00.  

7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały - 

minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego robót. 

8. Równoważność w odniesieniu do norm i specyfikacji technicznych.  

1) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących przedmiot 

zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) i ust. 3) Pzp 

a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, 

aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy 

przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, 

systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy 

„lub równoważne". W tym, jeśli występują, nowsze odpowiedniki wskazanej normy, z zastrzeżeniem 

pkt 3.  

2) Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w 

zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3) W przypadku zaoferowania norm równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, 

Wykonawca musi wraz z drukiem „Formularz Ofertowy” przedstawić za pomocą przedmiotowych 

środków dowodowych, że oferowane normy lub technika wykonania robót budowlanych jest 

równoważna do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania czyli taka, która charakteryzuje 

się głównymi parametrami/opisami na poziomie co najmniej odpowiadającym określonej 

normie/technice wykonania robót.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania, wybranemu Wykonawcy, zamówienia z wolnej ręki 

obejmującego realizację podobnych robót budowlanych, w terminie do 3 lat od dnia zawarcia umowy 

na wykonanie zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia z wolnej ręki określa rozdział XXIX SWZ.  

10. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane; 

45212312-6 Roboty budowlane w zakresie ośrodków wystawienniczych 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262100-2  Rusztowanie 

45262511-6  Roboty kamieniarskie 

45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

45262500-6  Roboty ceramiki budowlanej 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 

 

V. WIZJA LOKALNA – WARUNEK ZŁOŻENIA OFERTY.  

1. Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz fakt, że prace będą 

prowadzone w obiekcie czynnym, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej 
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obiektu - Budynek Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, w którym będą 

prowadzone prace budowlane stanowiące przedmiot zamówienia.   

2. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna obiektu - Budynek Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich 

Świętych 2, 31-004 Kraków odbędzie się w dwóch terminach:  

- 24 marca 2021 roku godzina 10.00 

- 31 marca 2021 roku godzina 10.00 

3. W celach organizacyjnych zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej należy zgłosić drogą elektroniczną na 

adres: wojciech.skalski@kbf.krakow.pl odpowiednio:  

- do dnia 22 marca 2021 r., do godz. 14:00  – w przypadku pierwszego terminu wizji lokalnej; 

- do dnia 29 marca 2021 r. do godz. 14:00 – w przypadku drugiego terminu wizji lokalnej.  

4. W zgłoszeniu chęci odbycia wizji lokalnej należy wskazać:  

1) imiona i nazwiska wszystkich osób, które pojawią się podczas wizji lokalnej, 

2) pełną nazwę i adres reprezentowanego Wykonawcy. 

5. Zebranie  zainteresowanych wykonawców odbędzie się przed budynkiem Pawilon Wyspiańskiego, Plac 

Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków.  

6. Wszystkie osoby, które przybędą na spotkanie zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia swojej 

obecności na liście uczestników przygotowanej przez Zamawiającego.  

7. Zasady prowadzenia wizji lokalnej:  

1) Przedstawiciele Zamawiającego wskażą elementy budynku, których dotyczą planowane prace 

budowlane, w szczególności związane ze specyficznym elementem jakim jest wykonanie 

wzmocnienia i naprawy cięgien oraz cegieł elewacyjnych; regulację naciągu stalowych 

wieszaków wraz z demontażem i ponownym montażem niezbędnych elementów kamiennych.  

2) Zaprezentowane zostanie miejsce, które Zamawiający wskazał pod zaplecze budowy.  

3) Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań, oraz 

udzielania wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne wnioski o 

wyjaśnienie zagadnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy składać 

pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XVII SWZ.   

8. UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w trzecim terminie, w przypadku jeśli 

wniosek o umożliwienie takiego spotkania wpłynie do Zamawiającego, nie później niż na  4  dni  przed 

upływem terminu składania odpowiednia ofert. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Zamawiający 

zamieści stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania.  

 

VI. WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ. 

1. Zamawiający  przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Pzp tj. zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę. 

2. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

(lub dalszych Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320, z późn. zm.). 

3. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Niniejszym obowiązkiem objęte zostaną wszelkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót 

remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia w tym: 

a) roboty ogólnobudowlane: roboty demontażowe, roboty ziemne, 

b) roboty elektryczne: roboty ziemne, zabezpieczenie instalacji kablowych.  

4. Sposób weryfikacji zatrudniania na podstawie umowy o pracę.  

1) W dniu zawarcia umowy, Wykonawca zobligowany jest przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie, że osoby realizujące czynności, o których mowa w ust. 3 są zatrudniane na 

podstawie umowy o pracę. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników 

konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

Bez przedstawienia powyższego dokumentu, osoby które mają wykonywać ww. czynności nie 

mailto:wojciech.skalski@kbf.krakow.pl
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będą wpuszczone na plac budowy, zatem nie będą mogły wykonywać pracy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. Oświadczenie powinno zawierać elementy określone w pkt. 4) lit a). 

2) 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 osób wykonujących wskazane w ust. 3 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) Obligatoryjnie (bez wezwania Zamawiającego) przy fakturze, Wykonawca zobowiązany będzie 
złożyć oświadczenie, że wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych były 
zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z zapisami § 9 Projektu umowy (załącznik nr 5  do 
SWZ). 

4) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
- datę złożenia oświadczenia,  
- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Sankcje z tytułu niespełnienia wymogów, o których mowa w niniejszym rozdziale. 
1) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności, co zostanie 
ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie 
umowy za każdy stwierdzony przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi 
zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.  
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2) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
 

VII. PODWYKONAWSTWO.  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w Formularzu Ofertowym części zamówienia, których wykonania zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadomo na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia/zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia.  
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

2. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu przekazania placu budowy, nie wcześniej 

niż w 2 dni robocze od daty zawarcia umowy.  

3. Przez termin realizacji rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót. 

4. Termin odbioru liczy się do terminu realizacji zamówienia, tak więc zgłoszenie robót do odbioru winno 

uwzględniać czas jaki Zamawiający zgodnie z postanowieniami Projektu umowy (załącznik nr 5 do SWZ). 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 Pzp;  

b) art. 109 ust. 1 pkt. 4-5 i 7-10 Pzp.   

2. Zgodnie z art. 108 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:   

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
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przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o  

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4-5 i 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może 

wykluczyć wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

5)  który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  
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6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, 

co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia   

4. W przypadku, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-2 lub 3, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, 

jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa Wykonawcy, o którym mowa w ust 3 pkt. 1, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.  

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec 

którego zachodzą przesłanki określone w ust. 2 oraz ust. 3, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 oraz ust. 3 

Pzp.  

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp (tj. 

ust. 2 pkt. 1, 2, 5 SWZ) lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp (tj. ust. 3 pkt. 1-3 SWZ), jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. 

7. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.  2 Pzp,  są 

wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  uwzględniając  wagę  i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego.  

 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że: 

1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 1 robotę 

budowlaną polegającą na remoncie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie. Wskazana robota 

budowlana musi być o wartości co najmniej: 700 000,00 zł netto i swoim zakresem m.in. 

obejmować:  

- wymianę elementów kamiennych okalającego budynek; 

- demontaż i montaż płyt wewnętrznych, wielkoformatowych; 

- wykonanie instalacji elektrycznej. 

UWAGA:  

- Wartość co najmniej 700 000,00 zł netto odnosi się do 1 roboty budowlanej. W celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że 

zrealizował co najmniej 1 tego typu robotę budowlaną.  

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych robót 

budowlanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia 

wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) 

spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia 

samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w 

rozdziale IX ust. 2 pkt 1) SWZ tj. zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie jak 

określił Zamawiający. 

- W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie 

w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut 

Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi 

postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie  będzie  

opublikowany  średni  kurs  NBP,  Zamawiający  przyjmie  średni  kurs z ostatniego dnia 

przed dniem publikacji. 

- Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez 

zamawiających bez zastrzeżeń. 
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2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: 

a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, tj. która będzie kierować 

robotami budowlanymi i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

przewidziane Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także 

jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  

- Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą 

z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 

oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów.  

- Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 

220 ze zm.) 

b) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej - 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, a także wpisaną na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w ust. 2, polegać na zdolności technicznej, zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych, zgodnie z rozdziałem XII SWZ . 

 

XI. OŚWIADCZENIA   I   DOKUMENTY,   JAKIE   ZOBOWIĄZANI  SĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  ORAZ  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W TYM PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 

1. Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.  

2. Zamawiający  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty  wzywa  wykonawcę,  którego oferta została 

najwyżej oceniona (w przypadku skorzystania z negocjacji, o których mowa w rozdziale XXIV SWZ po 

ocenie ofert dodatkowych), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma 

dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ; 

2) dowody określające, czy roboty budowlane ujęte w wykazie robót, o którym mowa w pkt1) 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

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 
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ; 

4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 Pzp (tj. ust. 1 niniejszego rozdziału) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.  

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 

podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.   

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 

nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

4. Jeżeli złożone przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału lub 

podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału budzą wątpliwość 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub 

dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

 

XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w 

ust.1: 

1) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  musi udowodnić    

Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował niezbędnymi  zasobami  tych  

podmiotów,  w  szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na  potrzeby  realizacji  zamówienia (wg. wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do SWZ) lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy potwierdzający tą 

okoliczność; 

2) Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające zasoby   

zdolności   techniczne   lub   zawodowe,  pozwalają na  wykazanie  przez  wykonawcę spełniania  

warunków udziału  w  postępowaniu,  a  także  bada,  czy  nie  zachodzą wobec  tego  podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  

doświadczenia  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

4) Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają  

spełniania  przez  wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w  terminie  

określonym  przez Zamawiającego  zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami   

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może,  

po  upływie  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  albo  

ofert,  powoływać  się  na  zdolności  lub  sytuację  podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli 

na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. Z treści dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału  musi wynikać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
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2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

4. W   celu   oceny,   czy Wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a  także  w  celu  wykazania  braku  wobec  

tych  podmiotów  podstaw  do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 

1) składa wraz z ofertą: 

a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów; 

b) oświadczenie innego podmiotu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby; 

2) w terminie określonym w Rozdziale XI ust. 2 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów 

oświadczenia i dokumenty tam wskazane.  

5. Zobowiązanie i oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 4 powinny być 

złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym – osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, w 

zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp.  

6. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej, dotyczącym dysponowania osobami, 

o którym mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 2) SWZ, powoływanie się na zasoby podmiotu trzeciego będzie 

zachodzić tylko wówczas jeżeli osoba na zasoby, której powołuje się Wykonawca nie jest w 

dysponowaniu bezpośrednim Wykonawcy. Pośrednie dysponowanie będzie między innymi zachodzić 

w sytuacji:  

- delegowania pracowników podmiotu trzeciego do Wykonawcy na czas realizacji zamówienia w 

celu wykonywania pracy związanej z realizacją tego zamówienia,  

- gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi 

wymagania określone przez Zamawiającego), będzie podwykonawcą Wykonawcy, a osoby te 

będą brały udział w wykonaniu zamówienia.  

Powyższe będzie więc dotyczyło sytuacji, gdy podmiotem trzecim będzie zarówno jednostka 

organizacyjna (osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, ale 

posiadająca zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i 

zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na podstawie 

umów cywilnoprawnych. 

7. W przypadku jeśli tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy 

Wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje, mamy do 

czynienia z dysponowaniem bezpośrednim i Wykonawca nie jest zobowiązany do składania 

zobowiązania podmiotu trzeciego. Dysponowaniem bezpośrednim może być  w szczególności: 

- umowa o pracę, 

- umowa o świadczenie usług,  

- umowa przedwstępna lub samozatrudnienie osoby samodzielnie prowadzącej działalność 

gospodarczą itd. 
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XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 

CYWILNE/ KONSORCJA). 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej 

(opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa 

w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), 

składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w 

oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

Wykonawcy.  
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 

Pzp. 

 

XIV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem 

postanowień rozdziału IV ust. 8 pkt 3 SWZ.  

 

XV. WADIUM. 

1. Wykonawca zobowiązany  jest do  zabezpieczenia  swojej  oferty wadium w wysokości: 10 000,00 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 

Pzp. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2 ustawy   

z   dnia   9 listopada   2000   r.   o   utworzeniu   Polskiej   Agencji   Rozwoju  Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2020 r.poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku. 81 1020 

2892 0000 5002 0590 9983.  z dopiskiem "Wadium-nr postępowania".  

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji  lub  

poręczenia  w  postaci  elektronicznej  i spełniać  co  najmniej  poniższe wymagania: 

1) musi  obejmować  odpowiedzialność  za  wszystkie  przypadki  powodujące  utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 

5)  w  treści  poręczenia  lub  gwarancji  powinna  znaleźć  się  nazwa  oraz  numer przedmiotowego 

postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-

311 Kraków.  
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7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58  Pzp), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią  (tj.  

zobowiązanych  z  tytułu  poręczenia  lub  gwarancji)  wszystkich Wykonawców  wspólnie  

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  lub  aby  z  jej treści wynikało, że zabezpiecza 

ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub  wniesie  w sposób nieprawidłowy lub nie  utrzyma  

wadium  nieprzerwanie  do  upływu  terminu  związania  ofertą  lub  złoży wniosek o zwrot wadium w 

przypadku, o którym mowa w art.  98  ust.  2  pkt  3) Pzp zostanie odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp. 

 

XVI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.  

1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 

- za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

- ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, 

- poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl 

2. Składanie ofert następuje za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu miniPortalu: ePUAPu oraz poczty elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi w ust. 1. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania (ID) dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest 

na liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

9. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3 ust. 1 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 

2020 r. poz. 2452) (zwane dalej : „Rozporządzeniem  ws.  komunikacji  elektronicznej”) odbywa się przy 

użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji)). 

10. Przekazywanie dokumentów innych niż wskazane w Rozporządzeniem  ws.  komunikacji  elektronicznej 

może nastąpić w sposób określony powyżej w ust. 2 lub za pośrednictwem e-mail: 

zamowienia@kbf.krakow.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń 

oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za 

pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu. 

11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem sprawy lub ID postępowania. 

12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń a także 

poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń a także 

poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, musi być 

zgodny z wymaganiami  określonymi  w  Rozporządzeniu  ws. komunikacji  elektronicznej oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

13. Ofertę, a także oświadczenie, którym o mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.  

 

XVII. OSOBY DO KONTAKTU. 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:  
Katarzyna Brzdękiewicz, tel. +48 12 354 25 34, + 48 882 167 125 
Monika Grabiec, tel: + 48 12 354 25 31, +48 510 262 711 
 

Osoby te są uprawnione wyłącznie do kontaktów w kwestiach technicznych bądź porządkowych. W przypadku 

telefonów w innych sprawach odpowiedzi ustne nie będą udzielane. Zamawiający zwraca bowiem uwagę, iż 

zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy, nie może prowadzić z Wykonawcami komunikacji ustnej w innych przypadkach 

niż dotyczące informacji, które nie są istotne (w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów 

zamówienia, czy ofert). Przepis ten jako wyjątek od zasady elektronicznej komunikacji nie może być 

interpretowany rozszerzająco. Ponadto Zamawiający uprzedza, że z treści ewentualnych rozmów z 

Wykonawcami będzie sporządzał notatki służbowe, stosownie do wymogów art. 61 ust. 2 ustawy. W każdym 

zatem przypadku potrzeby zasięgnięcia informacji u Zamawiającego, po weryfikacji dokumentacji zamówienia i 

bezsprzecznym ustaleniu, iż poszukiwana informacja nie została już zapisana w tej dokumentacji, należy przesłać 

e-mail na adres zamowienia@kbf.krakow.pl, lub skomunikować się w inny sposób opisany w Rozdziale XVI ust. 1 

lub 2 SWZ. 

 

XVIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  

2. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w 

rozdziale XVI ust. 1 SWZ. 

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści  SWZ  

wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  na  4  dni  przed upływem terminu składania odpowiednia 

ofert.   

4. Jeżeli  Zamawiający  nie  udzieli  wyjaśnień  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust. 3, Zamawiający 

przedłuża  termin  składania ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich zainteresowanych  

wykonawców  z  wyjaśnieniami  niezbędnymi  do  należytego przygotowania i złożenia ofert. W 

przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust. 3,  
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Zamawiający  nie  ma  obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert.  

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniana źródła zapytania), modyfikacje SWZ, informacje o 

przedłużeniu terminu składania ofert, kopie odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień SWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 

https://kbf.krakow.pl/zamowienia/ 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielanych wyjaśnień lub zmian 

SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego. 

8. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych postępowanie jest prowadzone w języku 

polskim. W związku z powyższym wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, dokumenty, oświadczenia oraz inne 

dokumenty składane w postepowaniu winny być wnoszone w języku polskim. 

 

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Warunkiem złożenia oferty jest uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy składającego ofertę w wizji 

lokalnej, zgodnie z postanowieniami rozdziału V SWZ.  

4. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

5. Wykonawcy zobligowani są do wskazania ceny netto i brutto oraz wysokości podatku VAT, a także do 

wskazania wszystkich elementów dotyczących innych elementów związanych z treściami określonymi w 

SWZ. 

6. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz 

dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174, z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny  

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca 

ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

8. W Formularzu Ofertowym należy wskazać dane informacyjne odnośnie Wykonawcy, zgodnie z treścią 

Formularza Ofertowego oraz informacje o korzystaniu z podwykonawców. UWAGA! W przypadku 

złożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego – w zakresie warunku określonego w rozdziale 

X ust. 2 pkt 1) SWZ, należy przyjąć, że podmiot trzeci wykona te roboty budowlane, zgodnie z 

postanowieniami art. 118 ust. 2 Pzp. 

9. Wykonawca zobligowany jest do wskazania w Formularzu Ofertowym informacji na temat uczestnictwa 

swojego przedstawiciela w wizji lokalnej zorganizowanej przez Zamawiającego, zgodnie z 

postanowieniami rozdziału V SWZ.   

10. Do Formularza Ofertowego (załącznik  nr 1 SWZ) należy dołączyć (w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym): 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 3 do SWZ); 

https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
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2) dowód wniesienia wadium(w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 

3) dokumenty,  z  których  wynika  prawo  do  podpisania  oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy) 

4) W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć 

oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 3 SWZ. 

5) W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca zobligowany jest załączyć 

oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII SWZ tj:  

a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów; 

b) oświadczenie innego podmiotu (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ) 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby; 

UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane, przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania podmiotu trzeciego 

9. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do  reprezentacji Wykonawcy 

określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej  formy  organizacyjnej  

Wykonawcy,  do  oferty  należy  dołączyć  dokument pełnomocnictwa (wg. wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SWZ), złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  

lub  elektronicznej  kopii,  poświadczonej  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym/podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza. 

10. Oferta  oraz  pozostałe  oświadczenia  i  dokumenty,  dla  których  Zamawiający  określił wzory  w  formie  

formularzy  zamieszczonych  w  załącznikach  do  SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami. 

11. Jeśli  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa.  

Zastrzeżone  informacje  należy  złożyć w  wydzielonym  i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.    

12. Wszystkie  koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w  szczególności  z przygotowaniem i 

złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 

13. Dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  w  sprawie dokumentów, 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. Zmiana oferty, wycofanie oferty. 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert. 

2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

 

XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca określa w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ) cenę za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia z wyszczególnieniem: ceny netto, podatek VAT i ceny brutto, jak również z 

wyszczególnieniem cen netto i brutto za określone w tym formularzu zakresy przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z tabelą zamieszczoną w Formularzu Ofertowym. 
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2. W przedmiotowym zamówieniu (umowie) obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe opisane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 

ze zm.), dalej kc, w art. 632, który brzmi następująco:  

- § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

- § 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 

rozwiązać umowę. 

3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ w 

rozdziale IV oraz załączniku nr 2 do SWZ, jak również w nich nieujętych z powodu wad w/w 

dokumentacji wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a 

bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca przed obliczeniem ceny ofertowej 

zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

oraz wszystkimi warunkami realizacji zadania mogącymi mieć wpływ na oferowaną cenę, w tym 

projektem umowy (załącznik nr 5 do SWZ). Załączony przez Zamawiającego przedmiar ma jedynie 

znaczenie pomocnicze i nie jest wyłączoną podstawą obliczenia wynagrodzenia. Oferowana cena ma 

pokrywać wszelkie zobowiązania umowne wynikające w/w dokumentacji i wytycznych określonych w 

niniejszej SWZ. 

4. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.)  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert. 

7. Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Kosztorysu ofertowego nie należy składać na etapie oferty. Będzie on wymagany dopiero w terminie 7 

dni od daty zawarcia umowy i będzie on pełnił funkcje pomocniczą przy realizacji zamówienia i jej 

rozliczeniu. 

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku  VAT.  W  przypadku,  gdy 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu  u  Zamawiającego  obowiązku  

podatkowego,  to  winien  odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

 

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert,  przy  czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni 

tj. do dnia 8 maja 2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  

o  którym  mowa  w  ust. 1,  Zamawiający  przed  upływem terminu związania ofertą,  zwróci  się  

jednokrotnie  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę  

pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie terminu związania ofertą. 
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4. W   przypadku  gdy  Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium,  przedłużenie terminu związania ofertą,  o  

którym  mowa  w  ust.  2,  następuje  wraz  z  przedłużeniem  okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego nie powoduje utraty wadium, jeżeli zostało 

przewidziane 

 

 

XXII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 

XIX SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 9 kwietnia do godz. 12:00 

UWAGA!  

- Zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania i 

odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały ten proces, 

zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie 

https://miniPortal.uzp.gov.pl  

- Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć 

postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk 

umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym 

postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

- Instrukcja obsługi miniPortalu znajduje się pod następującym linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

- W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych *doc, *docx,*.pdf, *xls, *xlsxi podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 

złożenia oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal, za pomocą dedykowanej aplikacji 

dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

3. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

4. Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, zgodnie z procedurą ich składania, w 

siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, w dniu 9 kwietnia 2021 r. 

o godzinie 12:30 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 

ofert. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

7. W przypadku  awarii  tego  systemu,  która  spowoduje  brak  możliwości  otwarcia  ofert  w terminie  

określonym  przez  Zamawiającego,  otwarcie  ofert  nastąpi  niezwłocznie  po usunięciu awarii.  

8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

9. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępni na   stronie   internetowej prowadzonego  

postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. 

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o: 

1) nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej 

działalności  gospodarczej  albo  miejscach  zamieszkania Wykonawców,  których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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XXIII. KRYTERIA OCENY OFERTY. 

1. Zamawiający wyznaczył dwa kryteria oceny i wyboru ofert: 

Cena (C)    60%  

Gwarancja i rękojmia (G)  40%     

2. Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:  

P= C + G gdzie: 

P – łączna liczba punktów 

C – liczba punktów w kryterium „Cena”; 

G – liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia”; 

3. Ocena ofert w kryterium „Cena” (C).  

„Cena” rozumiana jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację całego 

zamówienia. 

Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:  

C obliczana = (X min : X obliczana ) x 60  

gdzie: 

- C obliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”; 

- X min – najniższa cena pośród złożonych ważnych ofert; 

- X  obliczana – cena badanej oferty. 

Maksymalną ilość punktów (60 pkt.) w niniejszym kryterium uzyska Wykonawca który w ofercie wskaże 

najniższa cenę.   

4. Ocena ofert w kryterium „gwarancja i rękojmia”. 

Gwarancja i rękojmia - rozumiane jako zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia odpowiedniej jakości 

wykonanych robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów w trakcie realizacji zamówienia, 

szczegółowo określone w Projekcie Umowy, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie 

uregulowań dotyczących rękojmi za wady.  

Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób: 

Jeżeli Wykonawca wskaże w Formularzu Ofertowym, że oferuje:  

- 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, 

wówczas jego oferta otrzyma 40 pkt.  

- 48 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, 

wówczas jego oferta otrzyma 20 pkt 

- 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, 

wówczas jego oferta otrzyma 10 pkt 

- 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, 

wówczas jego oferta otrzyma 0 pkt 

Wykonawca winien zaznaczyć jedną z opcji w tym zakresie w formularzu ofertowym.  

W przypadku jeśli Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 

miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz użyte materiały i nie przyzna 

dodatkowym punktów w tym kryterium. Maksymalną ilość punktów (40 pkt.) w niniejszym kryterium 

uzyska oferta, w której Wykonawca wskaże, że zaoferuje co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji i 

rękojmi na wykonane roboty oraz użyte materiały.  

5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najlepszym bilansem kryteriów określonych w niniejszym 

rozdziale. Z zastrzeżeniem art. 248 ust 1 i 2 Pzp, w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać 

wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie 

on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą  ofert w  terminie  związania ofertą określonym w SWZ. 
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9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ̨ ocenę,̨ do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 

się ̨o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 

ze zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

 

XXIV. ZASADY PROWADZENIA NEGOCJACJI ORAZ SKŁADANIA OFERT DODATKOWYCH.  

1. W przypadku jeśli Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści 

ofert zastosowanie będą miały przepisy niniejszego rozdziału.  

2. Zamawiający działając na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Pzp zaprosi do 

negocjacji 3 (trzech) Wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie kryteriów, o 

których mowa w Rozdziale XXIII SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli:  

- liczba złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż 3 (trzy), Zamawiający 

zaprosi odpowiednio mniejszą liczbę Wykonawców; 

- dwóch (lub więcej) Wykonawców znajduję się na trzecim miejscu w rankingu oceny ofert, ze 

względu na fakt, że oferty tych Wykonawców przedstawiają taki sam bilans kryteriów, zaprosi 

odpowiednio większą liczbę. 

3. W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  prowadzeniu  negocjacji  Zamawiający: 

1) Poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy   w odpowiedzi  na  ogłoszenie  o 

zamówieniu  złożyli  oferty,  o wykonawcach:   

a) których oferty  nie  zostały  odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,  

b) których  oferty  zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

c) którzy nie zostali zakwalifikowani  do  negocjacji, oraz   punktacji   przyznanej   ich 

ofertom  w  każdym  kryterium oceny ofert i łącznej punktacji – podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz 

kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.  

5. Negocjacje treści ofert: 

1) Nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ  

2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów 

oceny ofert, o których mowa w rozdziale XXIII SWZ.  

6. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewni równe traktowanie wszystkich wykonawców. 

Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom 

przewagę nad innymi wykonawcom. 

7. Prowadzone  negocjacje  mają  poufny  charakter. Żadna  ze  stron  nie  może,  bez  zgody drugiej  strony,  

ujawniać  informacji  technicznych  i  handlowych  związanych  z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w 

odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.  

8. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników 

negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.  

9. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych, zostanie skierowane do uczestników negocjacji i będzie 

zawierać co najmniej:  

1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania;  

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być 

sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.  

10. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na 

przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia 

doskładania ofert dodatkowych. 
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11. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 

podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu 

do negocjacji.   

12. Oferta  dodatkowa  nie  może  być  mniej  korzystna  w  żadnym  z  kryteriów  oceny  ofert wskazanych 

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.   

13. Oferta  przestaje  wiązać  wykonawcę  w  zakresie,  w  jakim  złoży  on  ofertę  dodatkową zawierającą  

korzystniejsze  propozycje  w  ramach  każdego  z  kryteriów  oceny  ofert wskazanych w zaproszeniu do 

negocjacji.   

14. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w 

zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega 

odrzuceniu. 

15. Zamawiający dokona oceny ofert dodatkowych z uwzględnieniem przepisów art. 223-226 Pzp.  

16. W oparciu o ocenę ofert dodatkowych, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XI ust. 2 SWZ, Zamawiający 

dokona wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania.  

 

 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 

wskazanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania umowy 

oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu – wpłacone przelewem; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 

1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto 

Zamawiającego:  81 1020 2892 0000 5002 0590 9983 Bank PKO BP. W  przypadku  wniesienia wadium 

w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia 

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia z przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonaną robotę budowlaną. 

6. Uwaga: Przed  złożeniem  poręczenia  lub  gwarancji  Wykonawca  winien  przedstawić projekt  

dokumentu  Zamawiającemu  w  celu  uzyskania  akceptacji  jego  treści. Zabezpieczenie wnoszone w 

formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi  obejmować  odpowiedzialność  za  wszystkie  okoliczności  związane  z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy(w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 

potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków  umowy  lub  przedmiotu 

zamówienia  nie  mogą  zwalniać  gwaranta  z  odpowiedzialności  wynikającej  z poręczenia lub 

gwarancji; 
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3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty 

całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w  treści  poręczenia  lub  gwarancji  powinna  znaleźć  się  nazwa  przedmiotowego 

postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-

311 Kraków.  

8) w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych  z  tytułu  poręczenia  lub  gwarancji)  wszystkich  Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza  

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia (konsorcjum). 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia, która 

zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji. 

 

XXVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w terminie 3 dni roboczych 

od daty powiadomienia go o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej treści umowy i ustalenia terminu 

zawarcia umowy. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wnieść:  

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w następnym rozdziale. W 

przypadku złożenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest 

ustalić treść poręczenia/gwarancji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, poprzez przesłanie 

projektu dokumentu i uzyskanie akceptacji.   

2) dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji 

przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł;  

3) kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu 

zawodowego Kierownika Budowy, wskazanego w Wykazie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na podstawie obowiązujących 

przepisów). 

4) oświadczenie, że osoby na stanowiskach robotniczych, które będą wykonywać czynności 

bezpośrednio związane z wykonaniem robót, tzw. pracownicy fizyczni, zgodnie są zatrudniane 

na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszych 

podwykonawców). 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty 

jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców 

6) Komplet dokumentów poświadczający uprawnienia: 

- Kierownika budowy; 

- Kierowników robót w poszczególnych branżach; 

- SEP kat. E do pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznych o 

napięciu nie wyższym 1kV (lub równoważne) 

- SEP kat. D do nadzoru przy urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznych o 
napięciu nie wyższym 1kV lub równoważne 

4. Ponadto najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem rozpoczęcia prac (wejściem na teren budowy). 

wskazany przez Wykonawcę w wykazie osób Kierownik budowy winien przedłożyć:  
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- oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy. 

- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨  od zawarcia 

umowy w sprawie  zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ́  ponownego   badania   i   oceny   

ofert    spośród    ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie. 

 

XXVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w SWZ, z uwzględnieniem przepisów działu VII Pzp.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy. Katalog zmian określa § 18 projektu umowy (załącznik nr 5 do SWZ). 

 

XXVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.   

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 

469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy  

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych Dział IX „Środki ochrony prawnej” art. 506 - 590 ustawy Pzp. 

 

XXIX. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 PZP 

1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp. w wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one 

udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych, 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w obiekcie na którym będą prowadzane prace  

zamówienia podstawowego lub w innym obiekcie, znajdującym się w gestii Zamawiającego.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót wyszczególnionych w Dokumentacji 

Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót Budowlanych tj. określonych 

numerami CPV 45000000-7; Roboty budowlane; 45212312-6Roboty budowlane w zakresie ośrodków 

wystawienniczych, 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 

45443000-4 Roboty elewacyjne 45262000-1, Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe, 45262100-

2  Rusztowanie, 45262511-6 Roboty kamieniarskie, 45262512-3, Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

45262500-6 Roboty ceramiki budowlanej, 45310000-3 , Roboty instalacyjne elektryczne, zgodnych z 

przedmiotem zamówienia podstawowego o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego, w 

okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.  
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3. Warunkiem udzielenia zamówienia z wolnej ręki na powtórzenie podobnych robót budowlanych jest 

realizacja tych prac w terminie, z najwyższą starannością oraz zapewnienie wykonania robót 

budowlanych w standardzie nie gorszym niż w zamówieniu podstawowym i wykonawca zaakceptuje 

warunki dotychczasowej umowy jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz 

termin wykonania takiego zamówienia. W zakres robót budowlanych wchodzić będą prace wymienione 

w ust. 2 w ilościach nie większych niż 30 % zamówienia podstawowego.  

 

XXX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe z 
siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl , tel.: +48 12 354 
25 00; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Biurze Festiwalowym jest Pan Łukasz 
Gajdecki, kontakt: rodo@ kbf.krakow.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 
trybie podstawowym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
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Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzenia 

2016/679. 

 

 

XXXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ. 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz ofertowy – wzór 

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków - wzór 

4 Pełnomocnictwo – wzór 

5 Projekt umowy  

6 Wykaz robót – wzór 

7 Zobowiązanie innego podmiotu - wzór 

8 Wykaz osób – wzór 

9 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu - art. 125 ust. 1 Pzp 

10 Oświadczenie dotyczące podziału prac pomiędzy podmiotami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie 

 

 

 

 


