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Rozdział 1 – Informacja o Zamawiającym 

„Opera Krakowska” w Krakowie  
ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków 
NIP: 6750006174, REGON: 000278801 
tel.: 48 12 296 61 01 
e-mail: opera@opera.krakow.pl  
adres strony internetowej Zamawiającego: www.opera.krakow.pl  

Rozdział 2 – Strona internetowa prowadzonego postępowania 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany 
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia: https://opera.krakow.pl/zamowienia-publiczne 

Rozdział 3 - Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459 
ze zm.). 

Rozdział 4 - Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze widowni „Opery 
Krakowskiej”  w Krakowie. 
Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
98390000-3 – Inne usługi 

79952100-3 – Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części z uwagi na fakt, iż powodowałoby to 
nieproporcjonalnie duże trudności z koordynacją i organizacją działań różnych Wykonawców 
realizujących poszczególny zakres zamówienia, co mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 
wykonaniu całego zamówienia. Zakres i specyfika zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia 
jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność i ryzyko za całe zadanie. 

2. Szczegółowy zakres prac składających się na realizację przedmiotu zamówienia oraz sposób ich 
wykonania określa załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w OPZ 
jak i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. 

4. Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia 
w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w projektowanych postanowieniach 
umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. 
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5. Zamawiający nie przewiduje i nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na 
miejscu u Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7) ustawy Pzp. 
8. Skierowane przez Wykonawcę do świadczenia przedmiotowej usługi osoby obowiązuje jednolity, 

estetyczny ubiór szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest skierować do świadczenia przedmiotowej usługi osoby 
biegle władające językiem polskim oraz językiem angielskim na poziomie C1/C2. 

9. Zamawiający wymaga, aby czynności wykonywane w ramach realizacji zamówienia polegające na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040,1043,1494), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Za czynności, o których mowa w 
art. 22 par 1 ustawy Kodeks pracy Zamawiający uważa czynności związane z organizowaniem i 
nadzorowaniem świadczonych usług. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji 
zamówienia ww. osoby były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe wymogi w 
tym zakresie zawarte są w projekcie umowy.  

Rozdział 5 – Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi lub do 
chwili wyczerpania planowanej liczby roboczogodzin (12 275). 

2. Rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi po podpisaniu Umowy na pisemne polecenie 
Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Wykonawca zobowiązuje się pozostawać od chwili 
podpisania Umowy w pełnej gotowości do przystąpienia do świadczenia Usługi. 
Zamawiający przewiduje, że rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi nie wcześniej 
niż od dnia 01.08.2022 r. 

Rozdział 6 – Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

nie dotyczy 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 
nie dotyczy 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia równą co 
najmniej 250 000,00 zł; 
- posiada zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
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porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
- posiada zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) dotyczącej Wykonawcy: 

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, w sposób należyty wykonywał (lub wykonuje) co najmniej trzy 
usługi o charakterze ciągłym, przez okres co najmniej 6 miesięcy na rzecz jednego 
podmiotu, polegające na stałej obsłudze widowni, o wartości średniej miesięcznej min. 
10 000,00 zł brutto;  

b) dotyczącej narzędzi: 
nie dotyczy 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
określony w ust. 2 pkt 4) lit. a) Wykonawcy wykazują łącznie. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodowa, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania 
uznać, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę 
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

Rozdział 7 – Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 

jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
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współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 
w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

Rozdział 8 – Podmiotowe środki dowodowe 

1. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia oraz będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem 
dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć, zgodnie ze wzorem, 
który stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio środki dowodowe nie są 
już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub podwykonawcę do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa: 
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – wykonanych lub bieżąco wykonywanych w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości 
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(średnia miesięczna wartość nie może być mniejsza niż 10 000,00 zł brutto), przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

4) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną minimum 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
Obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250 000,00 
zł trwa przez cały okres wykonywania zamówienia. 

8. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie 
z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy usług, w których wykonaniu 
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lub podmiotowe środki 
dowodowe budzą wątpliwości 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. 

10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa 
w ust.  2, dane umożliwiającej dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 
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dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru 
referencyjnego postepowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowości 
i aktualność. 

Rozdział 9 – Udostępnianie zasobów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeżeli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
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. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 
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8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 8 ust. 2 SWZ podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby powinny być złożone w formie elektronicznej, 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zakresie 
jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w treści art 273 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je 
przesłać zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. 12 SWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w rozdz. 8 ust. 2 SWZ. 

Rozdział 10 – Podwykonawstwo 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących przedmiotowej usługi, tj. obowiązek osobistej obsługi gości Opery Krakowskiej w 
Krakowie z uwagi na wymagane przez Zamawiającego szczególne kompetencje Wykonawcy (wskazane 
w treści SWZ) dające rękojmię prawidłowego, o wzmożonym stopniu pieczołowitości, i zgodnego z 
wymaganiami Zamawiającego wykonania przedmiotowej usługi.  

Rozdział 11 – Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z  nich nie 
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. 6 ust. 2 SWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w rozdz. 8 ust. 2 SWZ, 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. 

4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego w rozdz. 6 ust. 2 pkt 4 SWZ: 
1) wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 
2) Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 

wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 
– wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne nadzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, 
o których mowa w rozdz. 8 przy czym: 
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdz. 8 ust. 7 składa odpowiednio 

Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach 
opisanych w rozdz. 6 ust. 2 SWZ. 
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6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu 
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Rozdział 12 – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 
będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także 
wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu 
dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP.  

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się za 
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” dostępnych na ePUAP oraz udostępnionych na 
miniPortalu. 

3. 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. 

4. Zamawiający wyznacza p. Joannę Kurdziel do kontaktowania się z Wykonawcami. 
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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 
przepisami prawa, tj. .doc, .docx, .xls, .xlsx, pdf, jpg, .zip przy czym Zamawiający zaleca 
wykorzystanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za 
pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB. 

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP. 

9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy 
posługują się numerem sprawy lub numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

10. Zamawiający informuje, iż identyfikator (ID) przedmiotowego postępowania dostępny jest na liście 
wszystkich postępowań zamieszczanych na miniPortalu i przyjmuje postać: b563f1bd-6d5f-4fe5-
90ca-152c74de7bdb 

11. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ:  
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz 
do komunikacji” dostępnego na ePUAP. 
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2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2) przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 2). 

5) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
pkt. 2), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni Wykonawcom, na stronie 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego 
postępowania. 

8) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub 
zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego. 

9) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

10)  W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą 
SWZ i przygotowanie oferty. 

11) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.  

Rozdział 13 – Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 
6. Wraz z Ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu 
oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do 
Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również 
w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; 

2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji 
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1), 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa 
o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 
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w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z 

uwzględnieniem zapisów rozdz. 15 ust. 4 SWZ. 
5) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. 9 ust. 3 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca 

polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania 
danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1) SWZ. 

6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

7) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania wymagane postanowieniami rozdz. 8 ust. 2 SWZ, 

8) wykaz osób sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ (przedmiotowy 
środek dowodowy). 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowego środka dowodowego o którym mowa w ust. 6 pkt. 8) 
lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, Zamawiający wzywa do jego 
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli 
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może także żądać od wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 

8. Wymagania formalne dotyczące składania w postępowaniu: ofert, oświadczeń o, których mowa 
w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń: 
1) Ofertę oraz oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być 
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie ze sposobem 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty: 
a) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 
b) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawcą przekazuje cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej; 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w powyżej, dokonuje notariusz lub: 
- w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmiot udostępniający zasoby, 
każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy, 

- w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który 
go dotyczy. 
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3) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 7), 
zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty, oraz wymagane pełnomocnictwa: 
a) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
b) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w powyżej, dokonuje notariusz lub: 
- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 

- w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 
4) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 3 SWZ powinno być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. 
5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
6) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku 

obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 
kolumn i wierszy. 

8) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 
ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
które Wykonawca zastrzega, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być odpowiednio 
oznaczone i przekazane w wydzielonym pliku wraz innymi plikami stanowiącymi ofertę. 

9) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty (załączników). 

Rozdział 14 – Sposób obliczenia ceny 

1. Cena powinna być podana na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, liczbą 
i słownie, wyłącznie w złotych polskich, w kwocie netto i brutto, jako wynagrodzenie za wykonanie 
wszystkich czynności Wykonawcy niezbędnych do należytego i całkowitego wykonania 
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zamówienia. Cenę należy określić odrębnie dla usług świadczonych w roku 2022 oraz 2023. Dla 
potrzeb kalkulacji ceny, należy przyjąć, że w 2022 r. Zamawiający zrealizuje 6 138 godzin, a w 2023 
r. zrealizuje 6 137 godzin. Wskazana ilość godzin  na poszczególne lata została określona dla  
potrzeb obliczenia ceny, co oznacza że w rzeczywistości wskazane ilości godzin mogą ulec zmianie, 
z zastrzeżeniem że ich suma nie może przekroczyć wskazanego łącznego wymiaru tj. 12 275 godzin. 

2. Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru: 
Cena = 6 138 x Sh2022+ 6 137 x Sh2023 
Sh2022 – oznacza stawkę za jedną roboczogodzinę w 2022 r. 
Sh2023 – oznacza stawkę za jedną roboczogodzinę w 2023 r. 
 
Uwaga: stawka wskazana w ofercie nie oznacza stawki godzinowej wynagrodzenia konkretnej 
osoby wykonującej czynności w ramach umowy, lecz cenę, według której rozliczane będą 
wykonane czynności pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

3. Cena obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: 
koszty dojazdów, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie jest niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, koszty pośrednie, zysk, zapewnienie odpowiedniej ilości personelu do 
realizacji usługi itp., a także wszelkie inne koszty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy oraz opisem 
przedmiotu zamówienia oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania oraz oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 

4. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w istotnych postanowieniach umowy, 
stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. 

5. Wszelkie rozliczenia dotyczące przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN. Cenę 
oferty/stawkę za jedną roboczogodzinę należy zaokrąglić do pełnych groszy. 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974 ze zm.), 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. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując 
stawkę podatku od towarów i usług, która z godnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

7. Podana Cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, a służy do porównania cen 
złożonych ofert. Planowana liczba spektakli i roboczogodzin została wskazana w Załączniku nr 1 do 
SWZ jako spektakle planowane i przewidywana łączna ilość godzin w okresie obowiązywania 
umowy mają charakter orientacyjny i nie stanowią zobowiązania po stronie Zamawiającego do 
zlecenia obsługi dokładnie takiej liczby roboczogodzin. Rozliczenie wynagrodzenia dla Wykonawcy 
następować będzie według rzeczywistej liczby obsługiwanych przez Wykonawcę spektakli i 
rzeczywiście przepracowanych roboczogodzin. 
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Rozdział 15 – Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 514,77 zł (słownie: cztery 
tysiące pięćset czternaście złotych 77/100). 

2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach: 

a) Pieniądzu, 
b) Gwarancjach bankowych, 
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) 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 (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). 

3. Wadium w formie pieniężnej powinno być wniesione przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr 56 1020 2892 0000 5202 0564 8144 (w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium 
– Obsługa widowni „Opery Krakowskiej” w Krakowie”), najpóźniej przed upływem terminu 
składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń 
międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczeń w postaci elektronicznej. Wadium takie musi 
obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać 
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu 
gwarancyjnego do gwaranta. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swej treści nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie 
wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego. 
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swej treści wskazanie adres e-mail lub adresu 
pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium. 
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą 
płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium 
wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego też w treści gwarancji powinna się 
znaleźć klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie 
z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp 
wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie 
stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania 
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdz. 22 SWZ. 

6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub 
gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie 
o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 Pzp. 

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp. 
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Rozdział 16 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.07.2022 r., do godz. 9:00. 
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 

z miniPortal. 
4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2022 r., o godz. 10:00 poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu. W przypadku awarii systemu powodującej brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. 
7. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania i zawierać będzie dane określone w art. 222. ust. 5 ustawy Pzp. 

Rozdział 17 – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.07.2022 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca 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 jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

Rozdział 18 – Kryteria oceny ofert 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryterium oceny ofert: 
Cena (C) – 80 % = 80 pkt 
Ilość osób posiadających co najmniej 1-roczne doświadczenie w świadczeniu usług 
polegających na obsłudze widowni w instytucji kultury (D) – 10 % = 10 pkt 
Ilość osób posiadających przeszkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (P) – 10 % = 10 pkt 

Badaniu w kryteriach oceny ofert podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 
a) Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 
Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 80 pkt., a każdej 
następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

C = ( Cmin./Cb ) x 80 pkt 
gdzie: Cmin. – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

Cb – cena brutto badanej oferty (zł) 
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b) Kryterium „Ilość osób posiadających co najmniej 1-roczne doświadczenie w świadczeniu 
usług polegających na obsłudze widowni w instytucji kultury” rozpatrywane będzie na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu oferty, stanowiącym 
załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzonego odpowiednim certyfikatem. 

Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna  punkty wg następujących zasad: 
0 pkt – za skierowanie do realizacji zamówienia mniej niż 20 osób, które posiadają co najmniej 1-
roczne doświadczenie w świadczeniu usług polegających na obsłudze widowni w instytucji kultury; 
10 pkt – za skierowanie do realizacji zamówienia 20 lub więcej osób, które posiadają co najmniej 
1-roczne doświadczenie w świadczeniu usług polegających na obsłudze widowni w instytucji 
kultury. 
 

c) Kryterium „Ilość osób posiadających ukończony kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej” potwierdzony odpowiednim certyfikatem, rozpatrywane będzie na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu oferty, stanowiącym 
załącznik nr 3 do SWZ. 

Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna  punkty wg następujących zasad: 
0 pkt – za skierowanie do realizacji zamówienia wyłącznie osób, które nie posiadają przeszkolenia 
z pierwszej pomocy przedmedycznej; 
10 pkt – za skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby, posiadającej przeszkolenie 
z pierwszej pomocy przedmedycznej, potwierdzone odpowiednim certyfikatem. 
 

2. Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych w ramach ww. 
kryteriów, tj. K = C+D+P. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni 
wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów w ramach 
ww. kryteriów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do świadczenia przedmiotowej usługi osób 
posiadających doświadczenie i umiejętności wskazane w ust. 1 lit. b oraz c powyżej, zgodnie z 
oświadczeniem Wykonawcy. W przypadku zmiany osób świadczących przedmiotową usługę, 
Wykonawca zobowiązany będzie do skierowania do świadczenia przedmiotowej usługi innych 
osób posiadających doświadczenie i umiejętności wskazane w ust. 1 lit. b oraz c powyżej. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje, 

2) Wykonawcach, których oferty są odrzucone, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 4 na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
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Rozdział 19 – Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
następujących dokumentów: 
a) pełnomocnictw, chyba że dokumentach postępowania znajdują się dokumenty lub 

pełnomocnictwa upoważaniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również 

o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu 
zawarcia umowy.  

Rozdział 20 – Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 21 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 
w stosunku do treści przełożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której 
dokonano wybór wykonawcy, w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach 
umowy. 

Rozdział 22 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Wykonawcy oraz 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. Odwołanie przysługuje na: 

1. Niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą  w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o zwrocie odwołania, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o zwrocie odwołania, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. 
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Rozdział 23 – 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; sprostowanie: Dz. Urz UE. 
L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Opera Krakowska” w Krakowie, ul. Lubicz 48; 

31-512 Kraków, tel. +48 12 29-66-101; 

2. Kontakt z IOD możliwy jest przy użyciu powyższych danych kontaktowych Administratora, 
umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych” lub mailowo na 
adres: odo@opera.krakow.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Obsługa widowni „Opery 
Krakowskiej” w Krakowie, prowadzonym w trybie podstawowym; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 z późn. 
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 Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

8. posiada Pani/Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;1 

3. 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; 2 

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

 
1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2  Wyjaśnienie: 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. 
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9. nie przysługuje Pani/Panu: 
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. 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. 

Wykaz załączników stanowiących integralną cześć SWZ 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy 
Załącznik nr 3 – Formularz Oferty 
Załącznik nr 3a – Wykaz osób (informacje dot. kryterium oceny ofert) 
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp 
Załącznik nr 5 – Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 
Załącznik nr 6 – Propozycja treści oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 
Załącznik nr 7 – Wykaz usług 
Załącznik nr 8 – Porozumienie BHP 
Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 


