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Załącznik nr 1a do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1 postępowania 

Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w okresie od podpisania 
umowy do 31 października 2022 roku 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby imprez, planów zdjęciowych, 
organizowanych przez Zamawiającego, poprzez zapewnienie osób wykonujących: 

a) montaże i demontaże elementów widowni, płotów, wyposażenia sal do prób, garderób, namiotów, 
foyer i punktów sprzedażowych, 

b) prace w obrębie sceny i jej zaplecza (w tym prace przygotowawcze, porządkowe, przenoszenie 
i rozstawianie sprzętów, wyładunki i załadunki – w tym na rzecz artystów na podstawie riderów 
technicznych, zamiatanie, odkurzanie, odśnieżanie itp.), 

c) transport sprzętów (m.in. krzesła, sprzęty sceniczne, gaśnice, lustra, dystrybutory wody, stoły, pulpity, 
jackety, banery, panele i konstrukcje reklamowe, zakupy logistyczne i inne),  

d) inne prace pomocnicze związane z organizacją i realizacją imprez, planów zdjęciowych. 
2. Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi dysponować następującymi samochodami dostawczymi:  

a) dwoma samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, o pojemności przestrzeni 
ładunkowej nie mniejszej niż 14 m3 i nie większej niż 22 m3, przestrzeń ładunkowa samochodu musi 
pozwalać na przewóz sprzętów o wysokości 1,9 m i szerokości 1,4 m i długości 3,9 m; 

b) jednym samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 7 ton i nie większej niż 12,5 
tony (w tym co najmniej 2,6 ton ładowności), o pojemności przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 29 
m3 (min. wymiary przestrzeni ładunkowej: wysokość 2,2 m, szerokość 2,2 m i długość 6 m).  

Koszty zużycia paliwa w związku z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w co najmniej jedną skrzynkę narzędziową na obsługę 
pojedynczej imprezy. W celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert Wykonawca wyposaży swoich 
pracowników w co najmniej jedną skrzynkę narzędziową w każdej z lokalizacji (nie więcej niż 4 lokalizacje 
jednocześnie). Skrzynka narzędziowa obejmuje: 

a) nożyczki; 
b) nożyk do cięcia tapet; 
c) tacker ręczny wraz z kompletem zszywek; 
d) zestaw kluczy nasadowych o rozmiarze od 8 do 24 (co 2); 
e) 4 klucze o rozmiarze 19 (do skręcania płotów); 
f) po 2 sztuki: kombinerki, cążki, młotki; 
g) klucz francuski; 
h) zestaw śrubokrętów o różnych rozmiarach (płaskie i gwiazdkowe); 
i) zestaw imbusów o rozmiarach od 2 do 16 (2 komplety); 
j) Wiertarko wkrętarka – dotyczy wyłącznie podstawowej skrzynki narzędziowej. Dodatkowe skrzynki 

narzędziowe oferowane w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert nie muszą posiadać tego 
narzędzia. 

 

Dodatkowo każdy pracownik MUSI być wyposażony w rękawice ochronne. 
4. O faktycznym zapotrzebowaniu na realizację usługi Wykonawca będzie zawiadamiany zamówieniem, które 

otrzyma od Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem realizacji danego wydarzenia.  
W celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert Wykonawca dopuszcza, iż o faktycznym 
zapotrzebowaniu będzie zawiadamiany zamówieniem, które otrzyma od Zamawiającego nie później niż na 
3 dni/2 dni przed rozpoczęciem realizacji danego wydarzenia. Zamówienie obejmować będzie co najmniej: 

a) szacowaną liczbę godzin pracy łącznie, 
b) harmonogram pracy,  
c) liczbę osób potrzebnych na każdy dzień realizacji imprezy, 
d) informację o konieczności zapewnienia samochodu dostawczego.  
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5. Imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy jedno- oraz kilkudniowe (maksymalnie do 10 dni 
imprezy – nie wliczając okresu przygotowawczego i demontażu); plenerowe, jak i odbywające się 
w zamkniętych pomieszczeniach (np. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Centrum Kongresowe ICE 
Kraków, Tauron Arena Kraków, krakowskie kościoły itp.). 

6. Wszystkie imprezy i plany zdjęciowe organizowane są na terenie województwa małopolskiego. 
Zamawiający dopuszcza sporadyczne, jednorazowe kursy samochodów dostawczych, o których mowa w 
pkt 2 lit. a poza obszar województwa małopolskiego.  Przewidywane terminy imprez organizowanych przez 
Zamawiającego (nie obejmuje prac montażowych i demontażowych): 

a) 12-19 kwietnia 2022 
b) 23-31 maja 2022 
c) 11-12 czerwca 2022 
d) 15 czerwca 2022 
e) 25-26 czerwca 2022 
f) 9-10 lipca 2022 
g) 6-7 sierpnia 2022 
h) 30 sierpnia 2022 
i) wrzesień 2022 
j) 10 października 2022 
k) 24-30 października 2022 
l) prace związane z zapewnieniem obsługi oraz transportów na potrzeby prac związanych z projektami: 

Kraków Film Commission, Kids in Kraków, Kraków dla wszystkich – w całym okresie obowiązywania 
umowy 

 

 Powyższy harmonogram jest wstępny i może ulec zmianie, co oznacza, iż Zamawiający może zlecić obsługę 
na imprezę w innym terminie, jak też nie zlecić obsługi wydarzenia w terminach wskazanych powyżej. 
Każdorazowo konieczność zrealizowania  obsługi technicznej będzie zlecana na zasadach opisanych w punkcie 
4. 
 

7. Minimalna liczba osób niezbędnych do obsługi technicznej pojedynczego projektu – 1 osoba; maksymalna 
– 10 osób, w tym co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy kat. 
B, w tym co najmniej jedna z prawem jazdy kat. C), 2 osoby posiadające uprawnienia operatora wózka 
widłowego. 

8. Szacunkowa liczba zamawianych roboczogodzin w okresie wykonywania umowy: 2300 rbh  
9. Szacunkowa ilość dni wykorzystania samochodów dostawczych: 

a) określonych w pkt 2 lit. a, zapewnionych przez Wykonawcę w wymiarze całego dnia (do 18 godzin) 
wynosi ok. 40 dni 

b) określonych w pkt 2 lit. b, zapewnionych przez Wykonawcę w wymiarze całego dnia (do 18 godzin) 
wynosi ok. 5 dni 

10. Realizacja zamówienia odbywać się będzie także w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy (soboty, 
niedziele i święta). 

11. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania wymogów dotyczących ubioru osób wykonujących zadania z 
zakresu obsługi technicznej (jednolity, czarny, schludny strój). 

12. Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną poszczególnych realizowanych imprez oraz pokryje 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w zakresie wynikającym z przedmiotowego zakresu 
zamówienia. Zamawiający w szczególności nie zapewnia obsłudze technicznej noclegów, posiłków i napoi, 
a także odzieży roboczej. 

13. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca na potrzeby każdorazowej realizacji zamówienia wyznaczy spośród 
osób wskazanych w wykazie 1 brygadzistę – osobę odpowiedzialną za pracę ekipy w miejscu realizacji, 
odbierającą bezpośrednie wskazówki od Wykonawcy, organizującą pracę ekipy i uczestniczącą w procesie 
podejmowania decyzji. Wykonawca obowiązany jest wskazać taką osobę Zamawiającemu najpóźniej na 2 
dni przez przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

14. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej na 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 
00/100). W sytuacji gdy polisa obejmować będzie tylko część okresu realizacji umowy, na tydzień przed 
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zakończeniem okresu obowiązywania polisy wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
opłaconą polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co 
najmniej na 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 


