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Numer sprawy DZP-271-3/2022 

                                                                        Kraków, dnia 1.03.2022 r. 

     

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja scenografii hybrydowego studia online 

w Centrum Kongresowym ICE Kraków” nr sprawy DZP-271-3/2022 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Szanowni Państwo, 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania  

i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe 

działając na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp, unieważnia postępowanie z uwagi, iż jedyna złożona oferta 

podlega odrzuceniu. 

 

Zamawiający informuje, iż odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez: 

Konsorcjum Firm: 

Fabryka Dekoracji sp. z o.o., ul. Żułowska 8A, 31-436 Kraków - Lider 

Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch, ul. Długa 45/3, 31-147 Kraków - Partner 

 w oparciu o następujące podstawy prawne i uzasadnienie faktyczne: 

 

I. 

na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp, gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami 

zamówienia w następującym zakresie: 

W treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający w treści 

punktu III wskazał: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy uwzględnili poniższy podział kosztowy w zaoferowanej cenie, z 

tolerancją +/- 3%: 

Projektowanie – 4,5% 

Prace przygotowawcze, montaż, uruchomienie – 7% 

Konstrukcja i elementy ślusarskie – 10,5% 

Oświetlenie LED RGBW – 12% 

Meble – 4% 

Podłogi, ściany, sufity – 18% 

Oświetlenie studyjne z instalacją el. i sterowaniem – 44%. 

 

Odnośnie ww. wymagań, w treści SWZ, Rozdział IV, ust. 3 pkt 1) zdanie drugie, Zamawiający wskazał: 

Kalkulacja cenowa Wykonawca musi uwzględniać wytyczne Zamawiającego, zawarte w Załączniku nr 1 

do SWZ, w zakresie maksymalnych wartości procentowych poszczególnych pozycji kosztowych we wzorze 

kalkulacji. 

 

Wykonawca, w treści formularza ofertowego podał:  
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Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi (…), w tym udział kosztowy poszczególnych 

elementów zamówienia wynosi: 

Projektowanie 3 % 

Prace przygotowawcze, montaż, uruchomienie 17% 

Konstrukcja i elementy ślusarskie 10% 

Oświetlenie LED RGBW 7% 

Meble 5% 

Podłogi, ściany, sufity 25% 

Oświetlenie studyjne z instalacją el. i sterowaniem 33% 

 

Zamawiający wskazuje, iż w zakresie następujący pozycji: 

Prace przygotowawcze, montaż, uruchomienie 17% 

Oświetlenie LED RGBW 7% 

Podłogi, ściany, sufity 25% 

Oświetlenie studyjne z instalacją el. i sterowaniem 33% 

zaoferowany udział kosztowy ww. elementów zamówienia nie jest zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego, w tym niezgodny z dopuszczalną tolerancją. 

Niezgodność ta stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp, 

gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

II. 

na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia, w zw. z 

art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp, gdyż Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie 

przedmiotowego środka dowodowego. 

 

Podstawę do podjęcia takiego rozstrzygnięcia stanowiły następujące zapisy SWZ: 

Rozdział IV, ust. 3 pkt 1 - Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w SWZ i jej załącznikach. Zamawiający zwraca uwagę, iż zakres 

niezbędnych wymagań, które muszą zostać spełnione pod rygorem odrzucenia oferty za niezgodność z 

warunkami zamówienia, jest opisany również w Rozdziale XXI SWZ, w opisie kryterium Organizacja 

przestrzeni studia.  Weryfikacji zgodności w tym zakresie, Zamawiający dokona ma podstawie 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XII SWZ. 

 

Rozdział XII, ust. 3 - Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia 

lub uzupełnienia.  

 

Rozdział XII, Zamawiający wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych, w tym w 

szczególności: 

- ust. 1 pkt 2 lit. b) - koncepcji oświetlenia studyjnego z pomiarami natężenia oświetlenia, 

- ust. 1 pkt 3 lit. a), tiret trzeci - opisu zastosowanej organizacji studia z wykazaniem: (…) przestrzeni 

dla ruchu użytkowników studia oraz obsługi technicznej, w tym głównie operatorów, zapewnienia dróg 

technicznych dojścia do poszczególnych scen, innych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych 

- ust. 1 pkt 3 lit. b), tiret piąty – opisu funkcjonalności studia - wykazanie, iż rozwiązania przedstawione 

w projekcie są łatwe w utrzymaniu i obsłudze,  – w szczególności zapewniające: (…) minimalizację 

długości dróg do pokonania przez obsługę studia. 
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Rozdział XXI, ust. 4  

Punkty w kryterium „Organizacja przestrzeni studia” będą przyznawane według poniższych zasad: 

3) Podkryterium: Organizacja przestrzeni technicznej 

Organizacja przestrzeni technicznej – ocenie będzie podlegać zaproponowany układ przestrzeni dla 

ruchu użytkowników studia oraz obsługi technicznej, w tym głównie operatorów, zapewnienie dróg 

technicznych dojścia do poszczególnych scen, innych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. 

Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

0 punktów – zaproponowana organizacja przestrzeni technicznej nie zapewnia właściwego i 

bezpiecznego układu przestrzeni dla ruchu użytkowników studia oraz obsługi technicznej, w tym 

głównie operatorów, dróg technicznych i  dojścia do poszczególnych scen, innych pomieszczeń i dróg 

ewakuacyjnych.  

 

Uzyskanie oceny 0 punktów w jakimkolwiek ww. podkryterium jest równoznaczne z oceną, iż oferta 

jest niezgodna z warunkami zamówienia zawartymi w SWZ, w tym OPZ i będzie skutkować 

odrzuceniem oferty. 

(…) 

Zamawiający dokona oceny w ww. kryterium na podstawie przedmiotowych środków dowodowych 

załączonych do oferty. 

 

Na podstawie treści złożonej oferty wraz z załącznikami, Zamawiający stwierdza: 

1. w przedstawionej Koncepcja scenografii studia w formie opisowej brak jest pomiarów natężenia 

oświetlenia, co powoduje, iż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

2. w złożonych przedmiotowych  środkach dowodowych, tj. Opisie przyjętych rozwiązań jak i w  

wizualizacjach, brak jest informacji w następującym zakresie: 

 przestrzeni dla ruchu użytkowników studia oraz obsługi technicznej, w tym głównie 

operatorów, zapewnienia dróg technicznych dojścia do poszczególnych scen, innych 

pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych 

 rozwiązań mających na celu - minimalizację długości dróg do pokonania przez obsługę studia. 

Następujące ogólnikowe stwierdzenia w opisie przyjętych rozwiązań : 

 Dzięki niewielkiej różnicy uwzględnionych w projekcie poziomów oraz lokalizacji 

 wszystkich trzech stref studyjnych na jednym podeście, komunikacja operatorów oraz obsługi 

technicznej w studiu przebiegać będzie bezkolizyjnie 

 Dodatkowo rozstawienie w odpowiedniej odległości od siebie poszczególnych stref studia 

pozwala swobodnie pracować na drugim planie, nie zakłócając nagrań. 

są zdecydowanie niewystarczające do oceny spełniania wskazanych wymagań, co powoduje, iż 

treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

3. Wskazany w punkcie 2 powyżej opis w konsekwencji powoduje, iż w celu oceny oferty w 

podkryterium Organizacja przestrzeni technicznej, Zamawiający stwierdza, iż zaproponowany układ 

przestrzeni dla ruchu użytkowników studia oraz obsługi technicznej, w tym głównie operatorów, 

zapewnienie dróg technicznych dojścia do poszczególnych scen, innych pomieszczeń i dróg 

ewakuacyjnych nie zapewnia właściwego i bezpiecznego układu przestrzeni dla ruchu 

użytkowników studia oraz obsługi technicznej, w tym głównie operatorów, dróg technicznych i  

dojścia do poszczególnych scen, innych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Prowadzi to do 

przyznania 0 punktów w tym podkryterium, co na mocy zapisów SWZ skutkuje odrzuceniem oferty 

na mocy art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp, gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
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Zamawiający nie jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków 

dowodowych, co wprost wynika z treści SWZ, Rozdział XII, ust. 3 - Jeżeli Wykonawca nie złożył 

przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, 

Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia.  

 

 

(…) 

Magdalena Doksa - Tverberg  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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