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1. ZAMAWIAJĄCY  

1.1 Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.  
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice 
Regon: 385412081; 
 NIP: 634-29-72-979;  
KRS: 0000824122 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00. 
zwana Zamawiającym, 
1.2  Numer telefonu: 798743073 
1.3 Adres strony na której prowadzone będzie postępowanie oraz na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem: 
https://platformazakupowa.pl,  
1.4 Adres strony na której prowadzone będzie postępowanie oraz na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/500693 
1.5 Adres strony internetowej Zamawiającego: https://sfr-slaskie.pl 
1.6 Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: kontakt@sfr-slaskie.pl 
1.7 Adres poczty elektronicznej działu Zamówień publicznych: a.strzyzewski@sfr-slaskie.pl 
1.8 Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: 
Adam Strzyżewski  - a.strzyzewski@sfr-slaskie.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości przekraczającej 

progi unijne jednak mniejszej niż 20 000 000 euro prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) [zwanej dalej także „ Ustawą Pzp”] w którym 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.  
2.2 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postacie katalogu elektronicznego.  
2.3 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów, Wykonawca winien przyjąć, 

że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów 
wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia. W zakresie 
nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 
2.4 Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. 

procedurę odwróconą). 
2.5 W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda 
złożenia JEDZ od wszystkich Wykonawców wraz z ofertą.  
2.6 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać 

prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub 
stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest 
odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego. 
 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja wydarzenia „Europejskie Forum Przyszłości”, które 
odbędzie się w dniach 6-8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie -  2 zadania 
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3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  
Numer 
zadania 

Nazwa zadania  

1 Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą Europejskie Forum Przyszłości 
w dniach 6 – 8 października 2021 odbywającego się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, 
w tym projekt przestrzeni konferencyjnej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
realizacja oprawy wizualnej, technicznej i artystycznej oraz działania promocyjne 
i logistyczne. 

2 Kompleksowa obsługa sanitarna w zakresie COVID 19 podczas Europejskiego Forum 
Przyszłości w dniach 6 – 8 października 2021 odbywającego się na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie, 

 
3.3 Przedmiotowe postępowanie oznaczone jest znakiem sprawy: ZP/1/PN/2021 
3.4 Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
3.4.1 w zakresie zadania nr 1  

79952000-2 

79956000-0 

79950000-8 

Usługi w zakresie organizacji imprez 

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 

3.4.2 w zakresie zadania nr 2  

                       85140000-2            Różne usługi w dziedzinie zdrowia 

3.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę 
na dowolną ilość zadań. 
3.6  Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać 

udzielone temu samemu Wykonawcy.  
3.7 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.  
3.8 Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
3.9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 
3.9.1 w zakresie zadania nr 1 – załącznik nr 4a do SWZ    
3.9.2 w zakresie zadania nr 2 – załącznik nr 4b do SWZ  
3.10 Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy:  
3.10.1 w zakresie zadania nr 1  
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę ̨lub Podwykonawcę ̨na podstawie stosunku 
pracy osób którymi Wykonawca będzie się posługiwał w zakresie realizacji zamówienia, tj. 
Kierownik projektu świadczonych usług, Zastępca kierownika projektu świadczonych usług oraz inni 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Warunki 
związane z w/w wymogiem określone szczegółowo zostały we wzorze umowy – załącznik nr 2a do 
SWZ  
3.10.2  w zakresie zadania nr 2 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę ̨lub Podwykonawcę ̨na podstawie stosunku 
pracy osób którymi Wykonawca będzie się posługiwał w zakresie realizacji zamówienia, tj. 
koordynator świadczonych usług oraz inni jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Warunki związane z w/w wymogiem określone szczegółowo 
zostały we wzorze umowy – załącznik nr 2b do SWZ  
3.11 Powyższe wymagania określają w szczególności:  
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a) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;  
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 
3.12 Zamawiający nie żąda od Wykonawców sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  
3.13  Zamawiający żąda od Wykonawców odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty w ramach 

niniejszego postępowania w celu dokonania oględzin miejsc w którym będzie odbywało się 
wydarzenie w ramach niniejszego postępowania. 
3.14 Wykonawcy zobowiązani są do uczestnictwa w wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza 

następujący terminy spotkania: 03.09.2021r godz. 10:00 , miejsce zbiórki na wizji lokalnej: Stadion 
Śląski Sp. z o.o.  ul. Katowicka 10 41-500 Chorzów, Brama nr 8, przed wejściem do części 
Administracyjnej Stadionu Śląskiego Sp. z o.o.  
3.15 W przypadku gdy ofertę złoży Wykonawca który nie odbył wizji lokalnej Zamawiający na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 odrzuci jego ofertę.  
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

4.1 W zakresie zadania nr 1  - od daty zawarcia umowy do  09.10.2021 

4.2 W zakresie zadania nr 2  - od daty zawarcia umowy  do 08.10.2021 

5. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
 
5.1 Dla zadania nr 1 wzór umowy stanowi załącznik nr 2A do SWZ w zakresie zadania nr 2 wzór 

umowy stanowi załącznik nr 2B do SWZ.  
5.2 Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

6.1 Z postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ustawy Pzp wyklucza się,̨ 
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:̨  

6.1.1 będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
 a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 
 b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
 c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 
art. 299 Kodeksu karnego, 
 e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
 f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe,  
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

6.1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt 6.1.1;  

6.1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

6.1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się ̨o zamówienia publiczne;  
6.1.5  jeżeli Zamawiający może stwierdzić,́ na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba  
że wykażą,̨ że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być ́wyeliminowane w inny sposób niż ̇przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 
6.3 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania 

o udzielenie zamówienia. 
6.4 Zgodnie  art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 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: 

6.4.1 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

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

6.4.3  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. 
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6.5 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 6.4 
SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 6.4 SWZ, nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
6.6 Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp Wykluczenie Wykonawcy następuje:  

6.6.1 w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od 
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

6.6.2  w przypadkach, o których mowa w: 
 a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony 
inny okres wykluczenia;  

6.6.3  w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

6.6.4  w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

6.6.5 w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 
 

7. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
7.1 Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu: 

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje 
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
w sposób szczególny. 

2)  w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca ubiegający się o udzielenie 
zamówienia w zakresie zadania nr 1 musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę:  
3a) w zakresie zadania nr 1 – 500 000,00  zł (słownie: pięćsettysięcyzłotych00/100) 
3b) w zakresie zadania nr 2 –  Zamawiający nie określa warunku w zakresie niniejszego 
zadania.  
Uwaga:  
-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie 
warunków dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym 
zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy. 
- W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 
waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na 
dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca ubiegający się o udzielenie 
zamówienia w zakresie zadania nr 1 zobowiązany jest wykazać że:  
4.1.) w zakresie zadania nr 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: 
4.1.a)  W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, 
a w przypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje co najmniej 
5 usług polegających na organizacji wydarzenia np. konferencje kongresy w których:  
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a) wartość co najmniej 2 z wykazanych  usług organizacji wydarzenia wynosiła 
co najmniej  700 000,00 zł brutto  
b) w każdej z usług organizacji wydarzenia uczestniczyło minimum 1 000 uczestników  
c) co najmniej 3 usługi organizacji wydarzenia były wydarzeniami międzynarodowymi  
d) dla co najmniej 2 z usług organizacji wydarzenia, Wykonawca budował recepcję i zapewniał 
rejestrację uczestników przy punktach recepcyjnych  
e) dla co najmniej 2 z usług organizacji wydarzenia Wykonawca zapewniał realizację transmisji 
on-line konferencji  
f) dla co najmniej jednej z usług organizacji wydarzenia, Wykonawca zapewniał organizację 
i obsługę punktów informacyjnych dla uczestników wydarzenia, każda z usług organizacji 
wydarzenia trwała minimum dwa dni ( bez dni montażowych)  
g) dla co najmniej 2 z usług organizacji wydarzenia, Wykonawca realizował wydarzenia 
równoległe (takie jak sesje panelowe, konferencje, seminaria, wycieczki, koncerty)  
h) dla każdej z usług organizacji wydarzenia, Wykonawca odpowiadał za montaż i demontaż 
infrastruktury wydarzenia.  

 
4.1.b)  W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, 
a w przypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje minimum 2 
usługi polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze wydarzenia w formule on-line 
w którym: 
a) każde wydarzenie trwało  co najmniej 2 dni ( bez dni montażowych) 
b) w każdym wydarzeniu uczestniczyło minimum 1 000 osób  
c) wartość co najmniej jednego wydarzenia przekraczała 500 000,00 zł  
d) każde wydarzenie miało charakter wydarzenia międzynarodowego.  
 
4b) w zakresie zadania nr 2  - Zamawiający w zakresie zadania nr 2 nie stawia warunku udziału 
w postępowaniu.  
 

7.2 Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.  

 
UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 

7.3 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.  
7.4  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 
7.5  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. 
7.6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 7.5 potwierdza, 

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

7.6.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
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7.6.2 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

7.6.3  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. 

7.7 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 
7.8  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
7.9  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań  
7.10 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  
7.11  Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 
8. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

8.1 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych 
w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 

 
8.1.1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 

– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.  
8.1.2 Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 

108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 
innego wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej  

8.1.3 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

 a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
 c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
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Uwaga!  
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających swoje zasoby musi przedstawić podmiotowe środki 
dowodowe, o których mowa powyżej dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których 
mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.  
 

8.2 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie zadania nr 1, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy 
zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych 
na dzień ich złożenia): 

 
8.2.1 dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

8.2.2  Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (w przypadku warunku określonego 
w pkt. 4.1.a) SWZ) oraz ostatnich 3 lat (w przypadku warunku określonego w pkt. 4.1.b) 
SWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz 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 usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  

 
Uwaga! 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej lub 
zdolności technicznej lub zawodowej (o których mowa powyżej), wykonawca składa inne 
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 
 

8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1  pkt 1, 2 i 4 
- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

8.4 Dokument, o którym mowa w ust. 8.3. pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.  
8.5 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 8.3. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio 
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
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której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 
Przepis pkt 8.3. stosuje się. 

 
9. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

9.1 Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych 
w przedmiotowym postępowaniu:  

9.1.1. W zakresie zadania nr 1: 
a)  Kompleksowa koncepcja wydarzenia obejmująca aranżację przestrzeni oraz zaprojektowanie 
i realizację oprawy wizualnej i artystycznej wydarzenia „Europejskie Forum Przyszłości”, które 
odbędzie się w dniach 6-8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 
b) Plan ruchu zgodny z koncepcją Wykonawcy oraz programem imprezy.  
 
9.1.2 W zakresie zadania nr 2: 
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie niniejszego 
zadania.  
 
9.2 Ze względu, iż przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami 
opisanymi w opisie kryteriów oceny ofert Zamawiający nie przewiduje wzywania do złożenia 
brakujących środków dowodowych lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych jeżeli 
Wykonawca ich nie złoży lub złożone środki dowodowe będą niekompletne.  
 

10. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTORYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA OFERTY I KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI 
10.1 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej 
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których 
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

10.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (oznacza to postać 
elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - wyłącznie poprzez 
Platformę przetargową. 
10.3 Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego 
potwierdzenia ich otrzymania. 
10.4 Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie 

są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 
ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy). 
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10.5 Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej 
informacje dotyczące: 

10.5.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

10.5.2 cenach zawartych w ofertach. 
10.6 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej. 
10.7 Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony 

Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania  
 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
 

10.8 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/500693 
10.9 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

a)   przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych; 

c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących 
treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
przedmiotowych środków dowodowych; 

f)przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 
zamówień publicznych; 

g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

h)przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” lub za pośrednictwem e mail a.strzyzewski@sfr-slaskie.pl.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 
się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do zamawiającego. 

10.10 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl lub za pośrednictwem e mail. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy lub za pośrednictwem e mail. 
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10.11 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 
10.12 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10.0, 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

10.13 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

10.14 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 
uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 
art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
10.15 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
10.16 Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 
10.17 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

1) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
zformatów: 

a) .zip  
b) .7Z 
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2) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif 
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

3) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na 
ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

4) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

5) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. może doprowadzić do 
problemów w weryfikacji plików.  

6) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

7) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
8) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  
9) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 
 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
11.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 13.12.2021r.  

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
11.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  
11.3  Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 9.2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  
11.4 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  
11.5 W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11.4, zamawiający zwróci się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

12.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 
12.2 Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. 

Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana 
wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu 
zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku 
podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. 
12.3 Elementy oferty do złożenia przez Wykonawcę: 

12.3.1 Formularz oferty -  stanowiący załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 
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12.3.2 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów 
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może 
dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 

12.3.3  Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanym na 
formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie JEDZ), 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (Dz.Urz.UE L 3 z 06.01.2016 r., str. 16). Oświadczenie stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa 
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykonawca, w przypadku 
polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, 
o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby. Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji  części IV formularza 
Jednolitego Dokumentu Zamówienia. 

 
UWAGA 
Na stronie internetowej: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-
Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf- znajduje się instrukcja wypełniania 
JEDZ/ESPD. 

 
12.3.4 Przedmiotowe środki dowodowe opisane w pkt 7.1.1 a oraz 7.1.1 b SWZ.   
12.3.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania 

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile 
Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 
ustawy). 

Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje 
się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione 
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

12.3.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć 
do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…), z którego wynika, 
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”) 
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12.3.7 Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane. 
 

12.4 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie 
z wymaganiami SWZ. 
12.5 Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w języku polskim. 
12.6 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12.7 Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
12.8 W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ofercie 

lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą 
być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez Wykonawcę lub 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
12.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. Sposób zmiany lub wycofania oferty został opisany w instrukcjach użytkownika.  
12.10 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta 

Wykonawcy wraz z załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca 
wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 
12.11 W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za 
bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 
12.12 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić 

oddzielną część oferty - odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy opatrzyć dopiskiem 
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub innym (nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane 
w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 
12.13 Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami, udostępnia 

się na wniosek. 
12.14 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
12.15 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie 

oferty. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

 
 

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
13.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/500693 
13.2 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2021r do 

godz. 08:30  

Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę 
przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego. 

13.3  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
13.4 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
13.5 Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę. 
13.6  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 
 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 

14. TERMIN OTWARCIA OFERT  
14.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.201 o godzinie 09:00 
14.2 Otwarcie ofert jest niejawne.  
14.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  
14.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o: 
14.3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 

14.3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
14.5 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii.  
14.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania. 
 

15. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT 
15.1 Zgodnie z art. 139 ust. 1 Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 

dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.  
15.2 Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający 

może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych 
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 
15.3 Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
15.4 Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej 

z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy. 
15.5 W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie. 
15.6 Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia 
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych. 
15.7 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ).  
15.8 Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie 
przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, 
o których mowa w art. 253 ustawy. 
 

16. SPOSÓB OBLICZANIA CENY  
16.1 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 
towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  
16.2 Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 

po przecinku.  
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16.3 Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania 
ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i 
usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli 
nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 
223 ust. 2 pkt 3 pzp). 
16.4  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
16.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 
16.6 Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując: 
1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 
2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 
3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
 

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT  
17.1 Przy wyborze oferty Zamawiający dla każdego z zadań będzie się kierował następującymi 

kryteriami:  

W zakresie zadania nr 1: 

Lp Nazwa Kryterium  Waga 
1 Cena - C 60% 
2 Zastosowanie rozwiązań 

proekologicznych 
i nowoczesnych do 
scenografii oraz identyfikacji 
wizualnej wydarzenia -E 

40% 

 

w zakresie zadania nr  2 

Lp Nazwa Kryterium  Waga 
1 Cena - C 1000% 

 

17.2 Punkty przyznawane za podane wyższej kryterium będą liczone według następującego wzoru: 
W zakresie zadania nr 1  

Nr kryterium Wzór: 

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga 

gdzie: 
- Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert 

- Cof – cena podana w badanej ofercie 
 

UWAGA 
 

Uwaga: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego dla danego zadania zgodnie z ustawą z 
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dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z 
późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 

2 Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i nowoczesnych do scenografii oraz 
identyfikacji wizualnej wydarzenia  -  E  

 
Liczba punktów = (Eo/Emax) x 100 x waga  

gdzie: 
- Eo – ilość punktów oferty badanej 

- Emax – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert   
 

40 punktów jeśli wszystkie elementy użyte w scenografii są wykonane z materiałów 
nadających się do recyklingu, są proekologiczne a całość koncepcji wydarzenia jest 
nowoczesna z użyciem nowych technologii eventowych. 
20 punktów jeśli elementy użyte w scenografii nie są wykonane z materiałów 
nadających się do recyklingu, są proekologiczne ale całość koncepcji wydarzenia jest 
nowoczesna z użyciem nowych technologii eventowych. 

0 punktów jeśli wszystkie elementy użyte w scenografii nie są wykonane z materiałów 
nadających się do recyklingu, są proekologiczne a całość koncepcji wydarzenia nie jest 

nowoczesna z użyciem nowych technologii eventowych 
 

UWAGA 
Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest zaznaczyć jakie rozwiązanie z 

powyższych proponuje.  
W przypadku zaoferowania w/w kryterium Wykonawca w dołączonej do oferty 
Kompleksowej koncepcji wydarzenia obejmującej aranżację przestrzeni oraz 
zaprojektowanie i realizację oprawy wizualnej i artystycznej wydarzenia 
„Europejskie Forum Przyszłości”, które odbędzie się w dniach 6-8 października 2021 
r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie zobowiązany jest zaznaczyć miejsca w których 
znajduje się potwierdzenie spełniania wymagań postawionych w kryterium oceny 
ofert.  
W przypadku braku możliwości weryfikacji czy Wykonawca zaoferował powyższe 
rozwiązania Zamawiający przyzna 0 punktów.  
W przypadku braku dołączenia do oferty Kompleksowej koncepcji wydarzenia 
obejmującej aranżację przestrzeni oraz zaprojektowanie i realizację oprawy 
wizualnej i artystycznej wydarzenia „Europejskie Forum Przyszłości”, które odbędzie 
się w dniach 6-8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie oferta 
zostanie odrzucona.  

w zakresie zadania nr 2 

Nr kryterium Wzór: 

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga 

gdzie: 
- Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert 

- Cof – cena podana w badanej ofercie 
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UWAGA 
 

Uwaga: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego dla danego zadania zgodnie z ustawą z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z 
późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 

 
 
17.3 Ocena końcowa oferty:  
W zakresie zadania nr 1 Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” i „Zastosowanie 
rozwiązań proekologicznych i nowoczesnych do scenografii oraz identyfikacji wizualnej wydarzenia 
”. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
W zakresie zadania nr 2 Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”. Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
17.4 Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
17.5 Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 
przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku 
nie ulega zmianie. 
17.6 W zakresie zadania nr 2 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  
17.7  W zakresie zadania nr 1 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i 
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w 
kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.  
17.8 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 17.7, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 
 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFETY  
18.1 Umowa w sprawie zamówienia publicznego w zakresie danego zadania może zostać zawarta 

wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie danego 
zadania, po upływie terminów określonych w art. 264 ustawy. 
18.2 W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, 

Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
(zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
18.3 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu 

Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika 
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został 
wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 
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2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), 

3) złożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy, w zakresie i na kwotę 
określoną w projektowanych postanowieniach umowy w zakresie zadania nr 1 w sprawie 
zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, 

18.4 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zakresie danego zadania jako 
najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania 
umowy. 
18.5 Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik 
Nr 2A do SWZ w zakresie zadania nr 1 oraz załącznik nr 2B w zakresie zadania nr 2. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
18.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie danego 

zadania, uchyla się ̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 
dokonać ́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców w zakresie danego zadania albo unieważnić ́ postepowanie w zakresie danego 
zadania . 

 
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

19.1 Środki ochrony prawnej przysługują ̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść ́ szkodę ̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów pzp. 
19.2 Odwołanie przysługuje na:  

19.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność ́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

19.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.  

19.2.3. Odwołanie wnosi się ̨do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

19.2.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę ̨wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
19.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
19.4 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 
odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 
19.5 Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 
19.6 Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się: 

„1. Odwołanie wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 
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a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest 
równa albo przekracza progi unijne; 
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 
progi unijne. 

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, 
których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił 
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki.” 

19.7 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 
„sądem zamówień publicznych”. 
19.8 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
19.9 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 

kasacyjna do Sądu Najwyższego. 
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19.10  Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale I.X 
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 
20. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

20.1 Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na Platformie przetargowej. 
20.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
20.3 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 
20.4 Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym 

postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na Platformie przetargowej, w wierszu 
oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania. 
20.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku 
częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie przetargowej. 
20.6 Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ. 
 

21. INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

21.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
21.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

21.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz 
z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą 
nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

21.4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 

21.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy  składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw 
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. 

21.6 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa        
w art. 117 ust. 4 ustawy („(…), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy.”) 

21.7 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
22. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

22.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
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22.2 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi 
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 
podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w 
tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie 
zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 
22.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 
zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
22.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
22.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

23. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA 
POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

23.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. 

 
24. WADIUM 

24.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  
 

25. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
25.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), w zakresie 

danego zadania nie będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
26. INNE  

26.1 Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 223 ust 2 ustawy Pzp 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
26.2  Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 226 ust 1 ustawy Pzp 
26.3 W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach 

podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni 
kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 
 

27. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH 
OSOBOWYCH (RODO) 

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 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy 
o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2019 poz. 1781 z późn.zm) informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez negocjacji. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym 
i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Pani/Pana udziałem. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu m.in. o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.  
 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; 

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przypadku 
gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie 
przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników.  
− 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, wystąpienie 
z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− 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 

28. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Lp. Nazwa 
1 Formularz oferty 
2A Wzór umowy dla zadania nr 1 
2B Wzór umowy dla zadania nr 2 
3 JEDZ 
4a Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 wraz z załącznikami  
4b Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 
5 Przykładowy wykaz usług na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie zadania nr 1  
 


