
Numer sprawy: DZP-271-5/2022 

 
Załącznik nr 1b do SWZ 

  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zapewnienie wewnętrznej obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej w ramach prac logistyczno –
porządkowych zlecanych przez Zamawiającego, poprzez zapewnienie osób wykonujących : 

1) prace przy reorganizacji przestrzeni biurowej, usługowej oraz magazynowej w budynkach i lokalach 
administrowanych przez Zamawiającego, 

2) prace załadunku, transportu i wyładunku materiałów i przedmiotów do i z budynków oraz lokali 
administrowanych przez Zamawiającego na terenie Krakowa oraz innych budynków wskazanych 
przez zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Krakowa.  

3) Prace poza obiektami zarządzanymi przez Zamawiającego na terenie administracyjnym 
Województwa Małopolskiego.  

4) inne prace pomocnicze związane z wykonywaniem prac logistyczno–porządkowych na potrzeby 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi dysponować samochodem dostawczym o 
dopuszczalnej masie całkowitej minimalnej 3000 kg  o objętości przestrzeni ładunkowej nie 
mniejszej niż 10 m3 i nie większej niż 22 m3 (minimalne wymiary przestrzeni ładunkowej: wysokość 
1,9 m, szerokość 1,4 m i długość 3,9 m). Koszty zużycia paliwa w związku z realizacją zamówienia 
ponosi Wykonawca. 

3. Wszystkie prace będą wykonywane na terenie województwa Małopolskiego. 

4. Lista budynków i lokali administrowanych przez Zamawiającego: 
1) ul. Wygrana 2 – Biuro 
2) ul. M. Konopnickiej 17 – ICE  
3) Ul. 28 lipca 1943 17c – Dom Erazma   
4) Pl. Wszystkich Świętych 2 – Pawilon Wyspiańskiego 
5) Ul. Powiśle 11 - Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego   
6) Rynek Główny 1-3 lokal 11 – Sukiennice 
7) Ul. Jana 2 – Punkt InfoKraków 
8) Ul. Szpitalna 25 – Punkt InfoKraków 
9) Ul. Józefa 7 – Punkt InfoKraków oraz dział wydawniczy 
10) Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach – Punkt InfoKraków 
11) Os. Na Wzgórzach 20A– Magazyn 
12) Os. Zgody 7 – Punkt Info Kraków 

5. Minimalna liczba osób niezbędnych do obsługi pojedynczego zamówienia – 1 osoba; maksymalna  
– 5 osób, w tym maksymalnie 2 kierowców. 

6. Minimalny czas realizacji jednego zlecenia wyniesie 3 roboczogodziny jednego pracownika. 

7. Szacunkowa liczba roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 900. 

8. Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji niniejszego zamówienia przebieg wykonanych tras 
wyniesie łącznie około 2000 km. 

9. O zapotrzebowaniu na obsługę techniczną wybrany Wykonawca będzie zawiadamiany 
zamówieniem, przekazywanym telefonicznie lub drogą elektroniczną co najmniej na 5 dni przed 
rozpoczęciem jego realizacji. Zamówienie wskazywać będzie co najmniej: 

1) - szacunkową liczbę godzin pracy, 
2) - harmonogram pracy,  
3) - liczbę osób potrzebnych na każdy dzień realizacji zamówienia, 

 
10. Realizacja jednostkowych zamówień odbywać się może także w godzinach nocnych oraz w soboty i 

niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy . 
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11. Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym zamówienie co najmniej jedną w pełni 
wyposażoną skrzynkę narzędziową. Skrzynka narzędziowa obejmuje: 
1) Młotek, 
2) Komplet wkrętaków płaskich i krzyżakowych,  
3) Kompletny zestaw kluczy, 
4) Imbusy, 
5) Kombinerki, 
6) Punktak, 
7) Suwmiarka, 
8) Klucz nastawny, 
9) Próbnik napięcia, 
10) Nożyk do tapet, 
11) Scyzoryk, 
12) Komplet wierteł do drewna i metalu, 
13) Miarka, 
14) Szczypce zacisków, 
15) Wiertarko wkrętarka. 

12. Wykonawca zapewni pełną obsługę poszczególnych zamówień oraz pokryje wszystkie koszty 
związane z ich realizacją w zakresie wynikającym z przedmiotowego zakresu zamówienia. 
Zamawiający w szczególności nie zapewnia obsłudze technicznej posiłków i napoi, odzieży roboczej 
oraz narzędzi. 

13. 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 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). 
 

 

 


