
 

 

Numer sprawy DP-271-9/2021 

Kraków, dnia 6.07.2021 r. 

        

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ  

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby imprez i innych projektów organizowanych przez 

Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od 04 sierpnia 2021 r. do 03 września 2021 r.” nr sprawy DP-271- 

9/2021 

 

Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.), w nawiązaniu do złożonego pisma o zmianę warunków udziału w postępowaniu, udziela 

odpowiedzi i dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie: 

 

Pytanie 1 

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu 

zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 

Rozdziału IX pkt. 4a) . „Warunki udziału w postępowaniu”, poprzez zmianę treści wymagań dotyczących 

doświadczenia zawodowego na poniższy tekst: 

 

4.Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy 

wykażą, że: 

1) posiadają minimalne warunki dotyczące doświadczenia, co oznacza iż w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał należycie, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, 

jako podmiot wskazany w dokumentacji zgłoszenia imprezy masowej co najmniej usługę zabezpieczenia 

imprezy masowej: 

a) co  najmniej  2  usługi  polegające  na  ochronie  osób  i  mienia  na  potrzeby  imprez masowych  

o zgłoszonej liczbie uczestników każdej imprezy co najmniej 12 000 osób, o charakterze plenerowym – 

organizowane w terenie otwartym (odbywające się nie w budynkach, pomieszczeniach zamkniętych czy 

stadionach), z których obie muszą być imprezami masowymi o charakterze artystyczno-rozrywkowym 

lub/i sportowym  lub/i kulturalno-rozrywkowym lub/i widowiskowym. Każda z usług musi być 

wykonana co najmniej na kwotę 25 000,00 zł brutto. 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z rozdziałem IX pkt 4a) SWZ Zamawiający w celu potwierdzenia warunków udziału 

postępowania wymaga usług polegających na ochronie osób i mienia polegających na zorganizowaniu 

usług masowych o charakterze wyłącznie artystyczno-rozrywkowym. W celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wnosimy o 

dopuszczenie wykazu usług masowych również w innym charakterze tj. sportowym, kulturalno-

rozrywkowym czy widowiskowym. 

 



 

 

Warunek udziału w postępowaniu jest sformułowany nieprawidłowo gdyż wymagane od wykonawcy 

doświadczenie jest tożsame z przedmiotem zamówienia. Biorąc pod uwagę, że doświadczenie 

wykonawców specjalizujących się w usługach ochrony imprez masowych może dotyczyć zarówno 

imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym, jak i o innym charakterze, to ww. warunek udziału w 

postępowaniu ogranicza dostęp do postępowania. Zamawiający dyskryminuje wykonawców 

posiadających doświadczenie w ochronie imprez masowych o charakterze innym niż artystyczno-

rozrywkowym. Działania takie nie są uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Bezspornym jest, że 

wykonawca, który prawidłowo i należycie zrealizował usługę ochrony imprezy masowej o charakterze 

np. sportowej potrafi również zrealizować usługę ochrony imprezy masowej o charakterze artystyczno-

rozrywkowym. 

 

W naszej ocenie wyżej przywołany warunek udziału w postępowaniu uznać należy za dyskryminujący i 

naruszające zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych zamawiający formułując warunki udziału w postępowaniu zobligowany 

jest tak ustalić ww. aby były związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu 

zamówienia. Zgodnie z ustalonym poglądem orzecznictwa i doktryny, uznaje się, że „przepisy p.z.p. nie 

wymagają, by warunki, których spełnienie umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienie publicznego, w tym wypadku w zakresie wiedzy i doświadczenia ściśle odpowiadały 

przedmiotowi zamówienia. Usługa, której wykonanie (wykonywanie) należy wykazać jako spełnienie 

warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia nie musi być tożsama z usługą stanowiącą przedmiot 

zamówienia, ma ono być jedynie związana z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalna” 

(KIO 1400/11; KIO 920/11; KIO 2792/10). Istotnym jest także, iż „ustawodawca nie nałożył na 

zamawiających obowiązku wymagania ścisłych proporcji wykazania posiadanej wiedzy i doświadczenia 

wykonawcy, w stosunku do przedmiotu zamówienia” (KIO 1528/11). 

 

Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne określił rodzaj wymaganego od wykonawców 

doświadczenia w sposób ściśle odpowiadający przedmiotowi zamówienia, czym w naszej ocenie nie 

tylko bez uzasadnionej przyczyny, bezpodstawnie ograniczył konkurencję w postępowaniu, ale również 

dopuścił się dyskryminacji wykonawców nie posiadających doświadczenia stricte w ochronie imprez o 

charakterze artystyczno-rozrywkowych. Podnosimy, iż ustalony w postępowaniu warunek uniemożliwia 

udział wykonawcom posiadających doświadczenie w ochronie imprez o innym charakterze niż 

artystyczno-rozrywkowym. Powyższe, nie znajduje usprawiedliwienia w realnych powodach (potrzebach 

Zamawiającego), które stopień ograniczenia konkurencji mogą sankcjonować i uzasadniać. (wyrok KIO 

233/11). Podkreślenia tym samym wymaga, że „ukształtowanie warunków udziału w postępowaniu na 

poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania 

należy uznać za dopuszczalne w takim zakresie w jakim w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość 

i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy 

równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienia ubiegania się o zamówienie 

wykonawcom mającym doświadczenie, dające rękojmie prawidłowej realizacji. (KIO 173/11). Opis 

sporządzony przez Zamawiającego nie znajduje uzasadnienia w celu postępowania jaki jest wyłonienie 

wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Nasze stanowisko znajduje 

potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej – „W odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. zamawiający ma prawo i obowiązek opisania, jak 



 

 

będzie oceniał ich spełnianie przez wskazanie minimalnych wymagań, które muszą być związane z 

przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego. Zamawiający kształtując ten opis, aby nie narazić 

się na zarzut naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

obowiązany jest zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem, polegającym na uzyskaniu 

rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, 

których nie wolno, poprzez wprowadzanie nadmiernych i wygórowanych wymagań, eliminować z 

udziału w postępowaniu.” (KIO 1721/11). 

 

Podnosimy, że wskazany wymóg jest nieadekwatny do celu a więc wyboru wykonawcy, który daje 

rękojmię należytego wykonania zamówienia, gdyż dyskryminuje wykonawców posiadających 

doświadczenie w ochronie innych imprez niż o charakterze artystyczno-rozrywkowym. Warunek jest 

zarówno nadmierny jak i nieuzasadniony ze względu potrzeby Zamawiającego. Zawężenie przez 

Zamawiającego wymaganego poziomu zdolności w stosunku do przedmiotu i zakresu zamówienia 

prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, gdyż uniemożliwia ubieganie się o udzielenie 

zamówienia wykonawcom, którzy są w stanie zrealizować przedmiot zamówienia, posiadają niezbędne 

doświadczenie w usłudze ochrony imprez masowych, jednakże nie spełniają postawionych przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości UE zachowanie zasady proporcjonalności wymaga ograniczania konkurencji 

w stopniu jak najmniejszym i jedynie niezbędnym do osiągnięcia celów (wyrok z dnia 23 grudnia 2009 

r. w sprawie Serrantoni Srl i Consorzio Stabile Edili Scrl vs. Comune di Milano, C-376/08). 

Niedopuszczalne jest także stawianie wymogu doświadczenia, jeśli nie jest niezbędny dla oceny 

zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia (wyrok z dnia 25 października 2005 r. w sprawie G. 

vs. I., C-234/03). 

 

Ponadto ograniczona liczba przetargów w okresie pandemii w ostatnim czasie, nie pozwala 

przedsiębiorcom na wylegitymowanie się określonym przez Zamawiającego doświadczeniem w tak 

wąskim zakresie. 

 

Zamawiający ma obowiązek podejmowania starań w celu ułatwienia małym i średnim przedsiębiorcą 

udziału w rynku zamówień publicznych. Za takie działania z pewnością należy uznać takie formułowanie 

wymogów udziału w postępowaniu, aby zapewnić należyty poziom konkurencji, w szczególności wśród 

mniejszych przedsiębiorców. Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie również w licznych 

wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej gdzie wskazuje się iż: „Zamawiający, określając opis sposobu 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien 

opierać się na obiektywnych przesłankach, umożliwiając udział w postępowaniu każdemu wykonawcy 

zdolnemu do wykonania zamówienia". 

W wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r. KIO 938/14, wskazano, że „Warunki udziału w postępowaniu winny 

być proporcjonalne i adekwatne do przedmiotu zamówienia, nie oznacza to jednak, że warunki, które 

stanowią o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu wykonawców, mają być identyczne co do zakresu 

czy wartości z przedmiotem zamówienia". 

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia oraz sytuację na rynku wykonawców Zamawiający 

powinien dopuścić możliwość wykazania się przez wykonawców zrealizowaniem powyższej usługi 

również w imprezach masowych o charakterze szerszym niż wskazują na to warunki udziału w 



 

 

postępowaniu. Zamawiający wyznaczając rodzaj imprez masowych, które Wykonawcy będą mogli 

wykazać, powinien przede wszystkim uwzględnić sytuację na rynku wykonawców zdolnych wykonać 

przedmiotowe zamówienie oraz czuwać nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu konkurencji. 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o zmianę treści wymagań dotyczących 

doświadczenia zawodowego zgodnie z treścią niniejszego pisma. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie ze złożonym wnioskiem, stąd Rozdział IX ust. 4 pkt 

1) SWZ przyjmuje brzmienie: 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa -  o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, 

którzy wykażą, że:  

1) posiadają minimalne warunki dotyczące doświadczenia, co oznacza iż w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał należycie, lub w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonuje należycie, jako podmiot wskazany w dokumentacji zgłoszenia 

imprezy masowej co najmniej następujące usługi zabezpieczenia imprezy masowej: 

a) co najmniej 2 usługi polegające na ochronie osób i mienia na potrzeby imprez masowych 

o zgłoszonej liczbie uczestników każdej imprezy co najmniej 12 000 osób, o charakterze 

plenerowym, tj. organizowane w terenie otwartym (odbywające się nie w budynkach, 

pomieszczeniach zamkniętych czy stadionach), z których obie usługi muszą być 

imprezami masowymi o charakterze artystyczno-rozrywkowym lub/i sportowym  lub/i 

kulturalno-rozrywkowym lub/i widowiskowym. Każda z usług musi być wykonana co 

najmniej na kwotę 25 000,00 zł brutto. 

Poprzez imprezę masową Zamawiający rozumie imprezę, która posiada odrębne 

stosowne  zezwolenie. W przypadku imprez trwających dłużej niż jeden dzień, lecz 

posiadających jedno zezwolenie lub organizowanych cyklicznie w ciągu jednego roku na 

podstawie tego samego zezwolenia, imprezy te będą traktowane jako jedna impreza.  

UWAGA:  

- 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 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. 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert oraz zmiany terminu związania ofertą, stąd: 

1. Rozdział XX ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

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 10 sierpnia 2021 r.  



 

 

2. Rozdział XXI ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

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

rozdziale XVI 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 12 lipca 2021 r. do godz. 09:00 

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.  

 

3. Rozdział XXI ust.4 SWZ przyjmuje brzmienie: 

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 12 lipca 

2021r. o godzinie 10:00 

 

Zmawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są wiążące dla stron postępowania 

i stają się jej integralną częścią.  

 

 

(…) 

Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 

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