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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

„Kompleksowa organizacja ceremonii otwarcia i zamknięcia III Igrzysk Europejskich 2023”- nr 
postępowania: 4/ZP/PROM/2023. 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie 

ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ie2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Igrzyska Europejskie 2023 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

adres: ul. Profesora Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków 

telefon: (12) 349 48 40,  

NIP: 6762610220; REGON: 521030271 

e-mail: office@ie2023.pl 

adres strony internetowej: www.ie2023.pl 

 

2. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu platformy 

zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ie2023 (dalej 

określanej jako „Portal”). Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o 

zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania 

należy przez to rozumieć także Portal. 

2.2. Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne 

będą na Portalu: https://platformazakupowa.pl/pn/ie2023. 

 
3. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
3.1 Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja oznaczone jest numerem: 

4/ZP/PROM/2023. 

3.2 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

 
4. TRYB POSTĘPOWANIA 
4.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą 

Pzp”. 

4.2 Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. 

tzw. procedurę odwróconą). 

4.3 W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 

http://www.ie2023.pl/


 

 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4.4 Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa 

podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2 niniejszej 

Specyfikacji potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych 

Wykonawców, a następnie dokonana kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

4.5 Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa w pkt. 4.4 do momentu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
5.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowego scenariusza oraz 

kompleksowa organizacja ceremonii otwarcia i zamknięcia III Igrzysk Europejskich 2023. 

5.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

a) opracowanie szczegółowego scenariusza ceremonii otwarcia i zamknięcia III Igrzysk 

Europejskich 2023; 

b) kompleksowe przygotowanie i zrealizowanie ceremonii otwarcia III Igrzysk 

Europejskich na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie w dniu 21 czerwca 2023 

r. o godzinie 20:00 oraz ceremonii zamknięcia w dniu 2 lipca 2023 r. o godzinie 20:00, w 

oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego scenariusz; 

c) zapewnienie przez Wykonawcę techniki estradowej; 

d) zapewnienie identyfikacji marki Zamawiającego i III Igrzysk Europejskich w trakcie 

trwania obydwu ceremonii; 

e) kompleksową obsługę mediów w trakcie trwania ceremonii; 

f) koordynację uczestników ceremonii otwarcia i zamknięcia, w tym sportowców i 

wolontariuszy, od momentu ich przyjazdu na miejsce wydarzenia aż do odjazdu do miejsc 

zakwaterowania, w tym koordynacja ustawienia i przemarszu sportowców;  

g) zapewnienie przez Wykonawcę infrastruktury tymczasowej niezbędnej do realizacji 

ceremonii; 

h) bieżące doradzanie Zamawiającemu w zakresie organizacji ceremonii; 



 

 

i) współpracę z partnerami Zamawiającego w zakresie organizacji ceremonii, a także 

działań promocyjnych, sponsorskich, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz 

produkcją telewizyjną. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

5.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z montażem elementów scenicznych 

i wyposażenia technicznego. 

5.4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 5.3 czynności. Obligatoryjnie (bez wezwania Zamawiającego), 

do każdej faktury wystawionej po realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, że wszystkie osoby zatrudnione przy 

wykonywaniu wskazanych w pkt 5.3 czynności były zatrudnione na umowę o pracę. 

5.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

zatrudniania na umowę o pracę i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5.6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż czternaście dni) Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu, odpowiednie do żądania, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.3 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 



 

 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia umowy o pracę, 

zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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 dalej „RODO”) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Wyliczenie elementów, które powinny podlegać anonimizacji ma charakter przykładowy. 

Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają utajnieniu, zatem powinna 

zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji 

umowy musi być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia; 

5.7 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.3 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej we Wzorze Umowy (Załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji). 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 5.3. 

5.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5.9 Zamawiający nie przewiduje : 



 

 

a) odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

b) sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

5.10 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

5.11 W przypadku gdy opis przedmiotu niniejszego zamówienia odnosi się do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że 

udowodni on, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia.  

5.12 W przypadku gdy opis przedmiotu niniejszego zamówienia odnosi się do wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, Zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską 

Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, 

ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji 

technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny 

techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że 

wykonawca udowodni w ofercie, że zaoferowana dostawa spełnia wymagania dotyczące 

wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. 

5.13 Zamawiający nakłada na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego 

charakteru informacji udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.14 Klauzulą poufności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

została objęta część Specyfikacji Warunków Zamówienia zawierająca informacje dotyczące 

Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie (w tym: rzuty architektoniczne, 

przekrój murawy, schematy odwodnienia i ogrzewania, instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego). Dane te nie są dostępne powszechnie, a ich zachowanie w poufności służy 

ochronie bezpieczeństwa obiektu i osób z niego korzystających. 

5.15 W celu uzyskania dostępu do wyżej opisanych dokumentów Wykonawcy zobligowani 

są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 

11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) Oświadczenie to należy złożyć w formie 



 

 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i przesłać na adres 

mailowy: szymon.stachowicz@ie2023.pl. 

5.16 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.15 musi być podpisane przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (w takim przypadku należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone, z wymogami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji). 

5.17 Po przekazaniu oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.15, sporządzonego zgodnie z 

wymogami, o których mowa w pkt 5.16 Zamawiający prześle niezwłocznie przedmiotowe 

dokumenty na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. 

5.18 CPV: 79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez 

 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1 Terminy wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia 

określone zostały w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 

1 do niniejszej Specyfikacji. 

6.2 Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniający podział na 

poszczególne etapy, zostanie ustalony po zawarciu umowy. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

7.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

7.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

7.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę minimum 5 000 000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych). 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie 

tego warunku może wykazać jeden z takich Wykonawców). 
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7.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

7.4.1 dysponuje odpowiednim doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich dwunastu lat przed 

terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – 

w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu lub zaadaptowaniu 

scenariusza oraz zrealizowaniu w oparciu o stworzony lub zaadaptowany scenariusz 

widowiska: plenerowego, teatralnego, telewizyjnego lub koncertu, a każda realizacja 

obejmowała co najmniej: zaprojektowanie i wykonanie scenografii, choreografię grupową, 

występy wokalne, zapewnienie oprawy muzycznej oraz oprawy multimedialnej, przy czym co 

najmniej w trakcie jednego z tych widowisk liczba widzów wyniosła co najmniej 5 000 (słownie: 

pięć tysięcy) osób 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie 

tego warunku może wykazać jeden z takich Wykonawców. Zamawiający dopuszcza wariant, w 

którym każdą z usług wykonał inny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). 
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4.2 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

a) jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w charakterze Kierownika 

Produkcji, a która to osoba posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. uczestniczyła 

w charakterze osoby kierującej produkcją w realizacji co najmniej dwóch widowisk o 

charakterze: plenerowym, teatralnym, telewizyjnym lub koncertu, a realizacje te obejmowały 

co najmniej: zaprojektowanie i wykonanie choreografii (w tym grupowej), występy wokalne; 

zapewnienie oprawy muzycznej i multimedialnej; 

b) jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w charakterze 

Scenarzysty, a która to osoba posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. opracowała 

(samodzielnie lub jako współautor) scenariusze co najmniej dwóch widowisk o charakterze: 

plenerowym, teatralnym, telewizyjnym lub koncertu, a scenariusze te opisywały co najmniej: 

choreografię (w tym grupową), występy wokalne; zapewnienie oprawy muzycznej i 

multimedialnej; 

c) jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w charakterze Reżysera, a 



 

 

która to osoba posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wyreżyserowała co 

najmniej dwa widowiska o charakterze: plenerowym, teatralnym, telewizyjnym lub koncertu, 

a realizacje te obejmowały co najmniej: wykonanie choreografii (w tym grupowej), występy 

wokalne; zapewnienie oprawy muzycznej i multimedialnej; 

d) jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w charakterze Reżysera 

Multimediów, a która to osoba posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. 

uczestniczyła w roli specjalisty do spraw multimediów w realizacji co najmniej dwóch widowisk 

o charakterze: plenerowym, teatralnym, telewizyjnym lub koncertu, a realizacje te 

obejmowały co najmniej: choreografię (w tym grupową), występy wokalne; zapewnienie 

oprawy muzycznej i multimedialnej. 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie 

tego warunku może wykazać jeden lub kilku takich Wykonawców). 

 

7.5 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. 

7.6 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że 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. 

 
8 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
8.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w 

stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 

Ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia 

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 



 

 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) 

8.2 Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

8.2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

8.2.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

8.2.3 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.3 W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 8.1 i 8.2 

(przesłanki obligatoryjne i fakultatywne), następuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni 

okres wskazany w art. 111 Ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 

8.4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne; 

8.4.2. 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; 

8.4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 

szczególności: 



 

 

8.4.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

8.4.3.2. zreorganizował personel, 

8.4.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, utworzył struktury audytu  

wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów, 

8.4.3.4. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

8.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 

8.4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w 

pkt 8.4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 

Wykonawcę. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 
9. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
9.1 Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

9.2 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym 

środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

9.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 składane jest: 

9.3.1 w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej 

„jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać 

Zamawiającemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym), zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 15 niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny może korzystać z narzędzia ESPD 

(dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/) lub innych dostępnych narzędzi lub 



 

 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 

elektronicznego. 

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego 

postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na Portalu 

w zakładce „Dokumentacja Postępowania” (Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji). 

Dodatkowo Zamawiający w tym samym miejscu zamieścił instrukcję wypełniania JEDZ. 

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do 

wypełnienia sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji 

(A-D) w części IV JEDZ. 

W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w 

art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) i 3) w zakresie odnoszącym się do pkt. 2) lit. b) ustawy Pzp w 

Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem 

interesów lub wykroczeniami zawodowymi” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie 

wyżej wymienionych przestępstw, stanowiących obligatoryjną przesłankę wykluczenia 

określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. f) i h) oraz pkt 2) ustawy Pzp. 

oraz 

9.3.2. oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 

do niniejszej Specyfikacji, o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 

8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

9.4 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 

dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

9.5 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt. 9.4 zobowiązany jest 

do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 9.6, 9.7 i 9.8 

niniejszej Specyfikacji. 



 

 

9.6 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia Wykonawca składa: 

9.6.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

9.6.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, sporządzone 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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, 

oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej; 

9.6.3 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem składa dokumenty potwierdzające, 

że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków 

lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 

tych należności; 

9.6.4 zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w 

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem składa dokumenty 

potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 



 

 

9.6.5 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

9.6.6 informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 7 ust 

1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem; 

9.6.7 oświadczenie Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do 

niniejszej Specyfikacji, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp; 

9.6.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

9.6.8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 9.6.1 niniejszej 

Specyfikacji 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, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp; 

9.6.8.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 



 

 

Pzp, o którym mowa w pkt. 9.6.3 niniejszej Specyfikacji, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 9.6.4 niniejszej Specyfikacji, lub odpisu albo informacji 

z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o których mowa w pkt. 9.6.5 niniejszej Specyfikacji –  składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

9.6.8.2.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

9.6.8.2.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

9.6.8.3. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa 

w pkt. 9.6.6 niniejszej Specyfikacji – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego 

informacje o jego beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów 

rzeczywistych. 

9.6.9. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.6.8.1 niniejszej Specyfikacji, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa 

w pkt. 9.6.8.2 – 9.6.8.3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

9.6.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.8 niniejszej Specyfikacji, lub gdy dokumenty te 

nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 

109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 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, 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. 

Postanowienie pkt. 9.6.9 niniejszej Specyfikacji stosuje się. 

9.7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca składa: 

9.7.1 sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji 

wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich dwunastu lat, przed terminie składania ofert, 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, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

9.7.2 Sporządzone według wzoru stanowiącego Załączniki nr 9a – 9d do niniejszej 

Specyfikacji wykazy osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

9.8 Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 niniejszej 

Specyfikacji 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. 

9.9 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 

wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2 niniejszej Specyfikacji 



 

 

9.10 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  

9.11 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. 

9.12 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

9.13 Przedmiotowe środki dowodowe 

9.13.1 W celu umożliwienia dokonania oceny oferty we wskazanym w Rozdziale 20 kryterium 

”Jakość wstępnej koncepcji organizacji ceremonii” Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia (dołączenia do oferty) wstępnej koncepcji organizacji ceremonii otwarcia i 

zamknięcia III Igrzysk Europejskich. 

9.13.2 Wstępna koncepcja organizacji ceremonii ma zawierać w szczególności: 

a. proponowany scenariusz przebiegu ceremonii, który powinien uwzględnić wszystkie 

elementy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem opisu 

sposobu ich organizacji, aranżacji i wskazaniem osób zaangażowanych w realizację widowiska; 

b. wstępny harmonogram przygotowania i realizacji ceremonii; 

c. wykaz kluczowego sprzętu niezbędnego do realizacji widowisk z podaniem specyfikacji 

technicznej urządzeń i opisem sposobu wykorzystania; 

d. prezentację Głównego Artysty Ceremonii Otwarcia; 

e. prezentację pozostałych artystów, którzy będą brali udział w ceremoniach;  

f. prezentację założeń utworów multimedialnych tworzonych na potrzeby ceremonii;  

g. propozycje dodatkowych działań w zakresie promocji Igrzysk Europejskich 2023 oraz 

samych ceremonii realizowanych przez Wykonawcę w okresie od zawarcia umowy do 

rozpoczęcia Igrzysk (z przedstawieniem ramowego planu działań promocyjnych); 

h. prezentację materiałów promocyjnych ceremonii. 

9.13.3 Zasady przyznawania punktacji we wskazanym kryterium określone zostały w 

Rozdziale 20 niniejszej Specyfikacji. 



 

 

9.13.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości wezwania Wykonawców do złożenia lub 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.13.1. 

9.13.5 Nieprzedstawienie (niezłożenie) wstępnej koncepcji skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

10 UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 
10.1 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 lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

10.2 W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby, jeśli 

podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających 

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. 

10.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 10.3, 

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 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

10.5 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 w 

zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a 



 

 

także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

10.6 Zamawiający informuje, że w przypadku powoływania się na zdolności innych 

podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 

ekonomicznej, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 7.3, dopuszcza wyłącznie sytuację, gdy 

Wykonawca w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został wskazany jako 

ubezpieczony, zaś sama umowa została zawarta przez podmiot udostępniający zasoby i 

podmiot ten został wskazany jako ubezpieczający. 

10.7 Zamawiający nie dopuszcza udostępnienia sytuacji ekonomicznej przez podmiot 

udostępniający zasoby, w sytuacji, gdy w zawartej umowie ubezpieczenia jako ubezpieczony i 

ubezpieczający występować będzie podmiot udostępniający zasoby 

10.8 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 w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

10.9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10.10 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

10.11 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia, o których mowa w pkt 9.2. niniejszej 

Specyfikacji, podmiotu udostepniającego 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 składane na formularzu JEDZ oraz 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 9.3.2. niniejszej 

Specyfikacji (wzór stanowi Załącznik nr 4a do niniejszej Specyfikacji), powinny mieć formę 



 

 

elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych 

podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 124 

ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 15 niniejszej 

Specyfikacji. 

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ podmiot udostępniający zasoby przedstawia 

oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych Wykonawcy. Podmiot udostępniający 

zasoby może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ά (alfa). W takim przypadku ogólne 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie 

udostępnianych zdolności. 

10.12 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w pkt. 9.6.1 oraz 9.6.3 – 9.6.7 niniejszej Specyfikacji 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z 

postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby stosuje się odpowiednio 

postanowienia pkt. 9.6.8 – 9.6.10 niniejszej Specyfikacji. 

 
11 PODWYKONAWSTWO 
11.1 Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia. 

11.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to 

wiadome, podać firmy podwykonawców; 

b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji 

wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu. 

c) jest zobowiązany wskazać w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

11.3 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone są we Wzorze 

Umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji. 



 

 

 

12 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

12.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

12.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w przypadkach, o których mowa 

w pkt. 8.2 niniejszej Specyfikacji, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.4 Specyfikacji. 

12.3 W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego: 

12.3.1 w pkt. 7.4. niniejszej Specyfikacji wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

12.3.2 w pkt. 7.4 niniejszej Specyfikacji 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. 

12.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 

o których mowa w pkt. 9.2 niniejszej Specyfikacji, 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. 

12.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe 

środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 9 niniejszej Specyfikacji, przy czym: 

12.5.1 podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.7 składa odpowiednio 



 

 

Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na 

zasadach opisanych w pkt 7.4 Specyfikacji. 

12.5.2 podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.6 składa każdy z nich. 

12.6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w 

odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
13 SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
13.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej ("Portalu"). 

13.2 Portal jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ie2023 

13.3 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z Portalu określone w regulaminie zamieszczonym w 

zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący; 

b) powinien zapoznać się z instrukcją korzystania z Portalu, a w szczególności z zasadami 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

składania ofert oraz dokonywania innych czynności w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

Portalu zawartą w zakładce „Instrukcje” oraz będzie ją stosować. 

13.4 Wymagania techniczne i organizacyjne składania ofert, wysyłania i odbierania 

dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały na 

Portalu, w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz instrukcji składania ofert 

w zakładce „Instrukcje”. 

13.5 Wielkość plików: 

a) w odniesieniu do oferty – maksymalna liczba plików to 10 po maksymalnie 150 MB 

każdy; 

b) w przypadku komunikacji – wiadomość do Zamawiającego maksymalnie 500 MB; 

13.6 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: 

a. przesyłania Zamawiającemu pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

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 Ustawy 

Pzp, podmiotowych lub 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 Ustawy Pzp lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu; 

e. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących 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/innych  

odbywa się za pośrednictwem Portalu i formularza: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przesłania za pośrednictwem Portalu poprzez kliknięcie przycisku: „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została 

wysłana do Zamawiającego. 

13.7 Zamawiający przekazuje Wykonawcom za pośrednictwem Portalu informacje dotyczące 

odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 

Zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji: „Komunikaty”. Korespondencja, której 

zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 

przekazywana za pośrednictwem Portalu do konkretnego Wykonawcy. 

13.8 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania przesyłanych przez 

Zamawiającego komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Portalu. 

13.9 Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

r. 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 2020 r., poz. 2452), określa 

następujące niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Portalu, 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, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer; 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf. 

f) szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 

1.3 

13.10 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz  

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z 

zegarem Głównego Urzędu Miar. 

13.11 Korzystanie z Portalu przez Wykonawców jest bezpłatne.  

13.12 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich zapisania na Portalu. 

13.13 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: 4/ZP/PROM/2023. 

13.14 Zamawiający wyznacza do kontaktu: w sprawach dotyczących przedmiotu 

zamówienia: Pana Szymona Stachowicza, email: szymon.stachowicz@ie2023.pl. 

 

14 UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
14.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

niniejszej Specyfikacji. 

14.2 Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się za pośrednictwem Portalu na 

zasadach określonych w Rozdziale 13 niniejszej Specyfikacji. 

14.3 Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej co skróci czas 

udzielania odpowiedzi oraz o niezamieszczanie w treści zapytań danych Wykonawcy. 

14.4 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni 

przed upływem terminu składania ofert. 



 

 

14.5 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 14.4 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 

złożenia ofert. 

14.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, o którym mowa w pkt. 14.4. 

14.7 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nie 

wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 14.4, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

14.8 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni Wykonawcom, za 

pośrednictwem Portalu, bez ujawniania źródła zapytania. 

14.9 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji 

Zamawiający udostępni na Portalu. 

14.10 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Specyfikacji a treścią 

udzielonych wyjaśnień lub zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego. 

14.11 W przypadku gdy zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzi do 

zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

14.12 W przypadku, o którym mowa w pkt. 14.11, udostępnienie zmiany treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia na Portalu nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym 

mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został 

powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii 

Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. 

14.13 W przypadku gdy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są istotne dla 

sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze 

zmianą Specyfikacji i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 

czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą Specyfikacją Warunków Zamówienia i 

przygotowanie oferty. 

14.14 Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 



 

 

zamieszczenie informacji na Portalu oraz zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 

14.15 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia  treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

15 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
15.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał 

podziału przedmiotu zamówienia z uwagi na konieczność zachowania spójnego charakteru i 

jednolitego przekazu ceremonii otwarcia i zamknięcia III Igrzysk Europejskich. Wydarzenia 

będą realizowane w oparciu o scenariusz stworzony przez Wykonawcę, tym samym 

powierzenie realizacji elementów przedsięwzięcia innym podmiotom mogłoby doprowadzić 

do problemów natury organizacyjnej i technicznej. 

15.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

15.4 Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy (sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji). 

15.5 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Portalu: 

a) 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 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.2 niniejszej Specyfikacji, 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; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 

b) 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. 15.5 lit a); 

c) 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 w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

d) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 10.3, 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 pkt. 15.5 a); 

e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o 

którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (sporządzone według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji); 

f) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite Europejskie Dokumenty 

Zamówienia oraz oświadczenie Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji, o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) - wymagane 

postanowieniami pkt. 9.2., 10.9 oraz 12.3 niniejszej Specyfikacji; 

g) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.13.1 niniejszej Specyfikacji, 

h) dowód wniesienia wadium. 

15.6 Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu podmiotowych i 

przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych dokumentów lub oświadczeń: 

 
a) Ofertę, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz oświadczenie Wykonawcy, 

sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji, o braku 

przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia 



 

 

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust 1 

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 

2022 r., poz. 835), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

b) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty: 

1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

Poświadczenia  zgodności cyfrowego odwzorowania  z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub: 

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie 

dokumentu, który go dotyczy; 

- w przypadku innych dokumentów i przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w 

zakresie dokumentu, który go dotyczy 

c) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 15.5. lit e) 

niniejszej Specyfikacji, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, które nie 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty, oraz wymagane pełnomocnictwa: 

1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym; 

2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 



 

 

własnoręcznym podpisem Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub: 

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający  zasoby, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

- w przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt 15.5. lit e), zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia; 

- przypadku pełnomocnictwa - mocodawca. 

d) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.3. niniejszej Specyfikacji powinno być 

podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego 

zasoby. 

15.17. Wymogi dotyczące formy wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale 17 

niniejszej Specyfikacji. 

15.18. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

15.19. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty 

lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

15.20. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

15.21. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (poza przypadkiem wskazanym w art. 

261 Ustawy Pzp). 

 
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
16.1 Wykonawca zobowiązany będzie do podania ceny obejmującej wszelkie koszty związane 



 

 

z realizacją przedmiotu zamówienia, zakładany zysk, należne podatki i inne, jeśli występują, 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Wzorem Umowy. 

16.2 Cena, o której mowa w ust 1 ma charakter ryczałtowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

może nastąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy. 

16.3 Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

16.4 Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

16.5 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

16.6 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

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 zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku  

formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy. 

17.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w 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.   

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać – 



 

 

„Igrzyska Europejskie 2023 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 

KRS 0000947256, NIP 676-261-02-20, REGON 521030271”   

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 swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  

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 w treści gwarancji powinna 

znaleźć się 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. 

17.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr 63 1020 2892 0000 5002 0789 2211 (w tytule przelewu 

należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 

Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

17.5.  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, uregulowanych w Dziale IX 

ustawy Pzp. 

17.6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji 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 ustawy Pzp. 

17.7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 

98 ust. 6 ustawy Pzp. 

 



 

 

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
18.1 Ofertę należy złożyć poprzez Portal do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 10:00. 

18.2 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Portalu. 

18.3 Wykonawca składa ofertę na Portalu w następujący sposób: 

a) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 

zgodnym 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 i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zaleca się wykorzystanie formatów: 

.pdf, .doc., .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji 

danych rekomenduje się wykorzystanie formatów: .zip, 7Z. Do formatów powszechnych a 

nieobjętych treścią rozporządzenia zalicza się: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty 

złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

b) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Portalu, zgodnie z regulaminem, o którym 

mowa w Rozdziale 13 pkt 13.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty 

w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Portalu, 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. 

18.4 Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji składania ofert, o której mowa w 

Rozdziale 13 pkt 13.4. 

18.5 Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać uprzednio złożonej oferty. 

18.7 W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca ma obowiązek wydzielić te informacje z oferty. Portal przez wybór 

odpowiedniego atrybutu pliku stanowiącego załącznik do oferty pozwala na oznaczenie 

jawności lub niejawności dokumentu. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym 



 

 

dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten 

plik na dwa pliki i każdy z nich oznaczyć odpowiednim atrybutem. Odpowiednie oznaczenie 

zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. 

18.8 Zamawiający zaleca założenie przez Wykonawcę konta na Portalu z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

18.9 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź 

zmiany złożonej oferty, z tym zastrzeżeniem, że zmiana oferty następuje poprzez wycofanie 

uprzednio złożonej oraz przekazanie nowej oferty (z uwagi na fakt zaszyfrowanie plików oferty 

brak jest możliwości edycji złożonej oferty).  

18.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem 

Portalu. W przypadku awarii Portalu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

18.5 Otwarcie ofert jest na Portalu dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Portalu. 

 
19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
19.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 24 maja 2023 

r. 

19.2 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt. 19.1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

19.3 Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
20. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
20.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość 

punktów, po dokonaniu jej oceny w ramach następujących kryteriów: 

„Łączna cena ofertowa” (C); 

„Popularność Głównego Artysty Ceremonii” (PA)  

„Jakość Wstępnej Koncepcji Organizacji Ceremonii” (JK)  

 
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 



 

 

 
a) Kryterium Łączna Cena Ofertowa (C) – waga 30% 
Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa” dokonana zostanie na podstawie 

łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i wyliczona będzie 

według wzoru opisanego poniżej. 

 

Cena najtańszej oferty 

C = ----------------------------------------- x 30pkt 

Cena badanej oferty 

 
Punkty wyliczone na podstawie wzoru zostaną przedstawione, jako cyfry z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

b) Kryterium „Popularność Głównego Artysty Ceremonii” (PA) – Waga 30% 

 

Ocena punktowa w tym kryterium dokonana zostanie na: 

1) podstawie wskaźnika unikatowych słuchaczy na platformie Spotify , w ten sposób, iż: 

 

W przypadku artystów i zespołów zagranicznych: 

Jeśli Artysta lub Zespół na dzień 15 stycznia 2023 r. uzyskał co najmniej 45,000,000 (słownie: 

czterdzieści pięć milionów) unikatowych słuchaczy na Platformie Spotify (Uniqe Monthly 

Listners) wykonawca otrzyma 20 pkt, 

Jeśli Artysta lub Zespół na dzień 15 stycznia 2023 r. uzyskał co najmniej 20,000,000 (słownie: 

dwadzieścia milionów) unikatowych słuchaczy na Platformie Spotify (Uniqe Monthly Listners) 

wykonawca otrzyma 10  pkt, 

Jeśli Artysta lub Zespół na dzień 15 stycznia 2023 r. uzyskał co najmniej 8,000,000 (słownie: 

osiem milionów) unikatowych słuchaczy na Platformie Spotify (Uniqe Monthly Listners) 

wykonawca otrzyma 5 pkt. 

 

W przypadku artystów polskich: 

Jeśli Artysta lub Zespół a dzień 15 stycznia 2023 r. uzyskał co najmniej 1,500,000 (słownie: 

jeden milion pięćset tysięcy) unikatowych słuchaczy na Platformie Spotify (Uniqe Monthly 

Listners) wykonawca otrzyma 20 pkt,  



 

 

Jeśli Artysta lub Zespół na dzień 15 stycznia 2023 r. uzyskał co najmniej 500,000 (słownie: 

pięćset tysięcy) unikatowych słuchaczy na Platformie Spotify (Uniqe Monthly Listners) 

wykonawca otrzyma 10  pkt, 

Jeśli Artysta lub Zespół na dzień 15 stycznia 2023 r. uzyskał co najmniej 100,000 (słownie: sto 

tysięcy) unikatowych słuchaczy na Platformie Spotify (Uniqe Monthly Listners) wykonawca 

otrzyma 5  pkt. 

 

2) dodatkowe 10 pkt otrzyma Artysta lub Zespół, który w terminie dwóch lat przed 

terminem składania ofert znalazł się na liście Top 100 piosenek na koniec roku według portalu 

billboard.com (YEAR-END CHARTS Hot 100 Songs by The Bilboard) albo  w tym okresie znalazł 

się w TOP 5 Listy Przebojów Radia Zet lub TOP 5 POP Listy Radia RMF FM 

 

c) Kryterium „Jakość Wstępnej Koncepcji Organizacji Ceremonii” (JK) – waga 40%, 

maksymalna liczba punktów 40. Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie przez 

Zmawiającego na podstawie oceny poszczególnych elementów załączonej do oferty wstępnej 

koncepcji realizacji ceremonii: 

 

1) Oryginalność scenariusza ceremonii (maksymalnie 15 pkt) 

a) Jeśli Wykonawca przedstawił scenariusz którego elementy są atrakcyjne czyli 

oryginalne, adekwatne do charakteru wydarzenia i zgodne z obowiązującymi trendami w 

realizacji ceremonii otwarcia i zamknięcia imprez sportowych – Wykonawca otrzyma 15 pkt, 

b) Jeśli Wykonawca przedstawił scenariusz którego elementy w części są oryginalne lub 

adekwatne do charakteru wydarzenia lub nie są w pełni zgodne z obowiązującymi trendami w 

realizacji ceremonii otwarcia i zamknięcia imprez sportowych – Wykonawca otrzyma 10 pkt, 

c) Jeśli Wykonawca przedstawił scenariusz którego elementy nie są atrakcyjne,  

oryginalne, są nieadekwatne do imprezy i niezgodne z trendami ceremonii otwarcia i 

zamknięcia imprez sportowych – Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów. 

 

2) Spójność scenariusza z wytycznymi koncepcyjnymi Zamawiającego (maksymalnie 10 

pkt) 

a) Jeśli Wykonawca przedstawił scenariusz, którego elementy są spójne z wytycznymi 

koncepcyjnymi Zmawiającego w stopniu dobrym – Wykonawca otrzyma 10 pkt, 



 

 

b) Jeśli Wykonawca przedstawił scenariusz, którego elementy są spójne z wytycznymi 

koncepcyjnymi Zmawiającego w stopniu podstawowym – Wykonawca otrzyma 5 pkt, 

c) Jeśli Wykonawca przedstawił scenariusz, którego elementy nie są spójne z wytycznymi 

koncepcyjnymi Zmawiającego nawet w stopniu podstawowym – Wykonawca nie otrzyma 

żadnych punktów. 

 

3) Dobór elementów zwiększających atrakcyjność wydarzenia dla jego odbiorców (np. 

efekty sceniczne, technika sceniczna, pokazy multimedialne, działania bezpośrednio 

angażujące uczestników wydarzenia i publiczności, nawiązania do ambasadorów igrzysk, 

gwiazd sportu) (maksymalnie 10 pkt) 

a) Jeśli wykonawca przedstawi scenariusz którego elementy zwiększające atrakcyjność 

wydarzenia są oryginalne, adekwatne do charakteru wydarzenia i zgodne z obowiązującymi 

trendami w realizacji ceremonii otwarcia i zamknięcia imprez sportowych – Wykonawca 

otrzyma 10 pkt, 

b) Jeśli wykonawca przedstawi scenariusz którego elementy zwiększające atrakcyjność 

wydarzenia są częściowo oryginalne, adekwatne do charakteru wydarzenia lub w nie w pełni 

zgodne z obowiązującymi trendami w realizacji ceremonii otwarcia i zamknięcia imprez 

sportowych – Wykonawca otrzyma 5 pkt, 

c) Jeśli wykonawca przedstawi scenariusz którego elementy zwiększające atrakcyjność 

wydarzenia nie są oryginalne, adekwatne do charakteru wydarzenia lub są niezgodne z 

obowiązującymi trendami w realizacji ceremonii otwarcia i zamknięcia imprez sportowych – 

Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów. 

 

4) Dobór działań w ramach promocji Igrzysk Europejskich 2023 oraz samych Ceremonii 

realizowanych przez Wykonawcę w okresie od zawarcia umowy do rozpoczęcia Igrzysk 

(maksymalnie 5 pkt) 

a) Jeśli wykonawca przedstawi propozycje działań promocyjnych, które są oryginalne, 

adekwatne do wydarzenia i zgodne z obowiązującymi trendami w realizacji ceremonii otwarcia 

i zamknięcia imprez sportowych – Wykonawca otrzyma 5 pkt, 

b) Jeśli wykonawca przedstawi propozycje działań promocyjnych, które są częściowo 

oryginalne, adekwatne do wydarzenia lub zgodne z obowiązującymi trendami w realizacji 

ceremonii otwarcia i zamknięcia imprez sportowych – Wykonawca otrzyma 2 pkt, 



 

 

c) Jeśli wykonawca przedstawi propozycje działań promocyjnych, które nie są oryginalne, 

są nieadekwatne do wydarzenia lub niezgodne z obowiązującymi trendami w realizacji 

ceremonii otwarcia i zamknięcia imprez sportowych – Wykonawca nie otrzyma żadnych 

punktów. 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

P = C + PA + JK 

gdzie: 

P – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa”, 

PA – punkty uzyskane w kryterium „Popularność Głównego Artysty Ceremonii”, 

ST – punkty przyznane w kryterium „Jakość Wstępnej Koncepcji Organizacji Ceremonii”; 

Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 
22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której 

m.in. zostanie określony  pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

 
23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto stanowiącej sumę wynagrodzenia określonego w 

Formularzu Ofertowym, w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

23.2 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: 

Igrzyska Europejskie 2023 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 

KRS 0000947256, NIP 676-261-02-20, REGON 521030271.  

23.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

przewidzianych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 



 

 

23.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

23.5. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi zawierać nieodwołalną i 

bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

23.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub 

poręczenia.  

23.7 Zaleca się, aby gwarancja zawierała poniższe postanowienia: 

23.7.1. Gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłacenia 

Beneficjentowi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego 

żądania zapłaty powołującego się na numer Gwarancji każdej kwoty lub kwot do ich łącznej 

maksymalnej wysokości (suma gwarancyjna); 

23.7.2 Gwarant nie może badać dokumentów związanych z Umową, stanu faktycznego lub 

prawnego związanego z Umową lub dotyczącego stosunku zobowiązaniowego wynikającego 

z Umowy, w tym związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 

Powyższe nie pozbawia Gwaranta uprawnienia do badania pod względem formalnym 

wymogów wynikających z Gwarancji. 

23.7.3. Beneficjent ma prawo przekazać żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:  

a) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, na adres Gwaranta wskazany 

w Gwarancji, który to bank potwierdzi, iż żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego 

upoważnione. Bank prowadzący rachunek Beneficjenta w terminie ważności Gwarancji, 

przekaże Gwarantowi w imieniu i na rzecz Beneficjenta żądanie zapłaty: bezpośrednio albo 

przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską albo (*w przypadku gwarancji bankowej) poprzez 

przesłanie kluczowanego komunikatu SWIFT wysłanego przez bank Beneficjenta na adres 

SWIFT. W przypadku przesłania żądania w formie kluczowanego komunikatu przekazanego za 

pośrednictwem systemu SWIFT bank Beneficjenta powinien dodatkowo potwierdzić w 

komunikacie, że jest w posiadaniu oryginału żądania zapłaty Beneficjenta oraz że przesłany 

komunikat dokładnie oddaje treść żądania zapłaty, a oryginał żądania zapłaty zostanie 

niezwłocznie doręczony Gwarantowi. Oryginał żądania zapłaty może zostać doręczony 

Gwarantowi po upływie terminu ważności Gwarancji. Niedoręczenie Gwarantowi oryginału 



 

 

żądania zapłaty przed upływem terminu zapłaty z żądania zapłaty nie zwalnia Gwaranta z 

obowiązku płatności. Do żądania zapłaty bank Beneficjenta przekaże Gwarantowi dołączone 

przez Beneficjenta odpisy dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób 

uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli; 

albo 

b) bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską na adres Gwaranta 

wskazany w Gwarancji, w terminie ważności Gwarancji, przy czym podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnionych, zostaną 

potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego w tej formie Beneficjent dołączy 

odpisy dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub 

przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli. 

23.7.4. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z Gwarancji przypada na sobotę, 

dzień ustawowo wolny od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności 

operacyjnej, wówczas termin ten ulega wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym Gwarant 

prowadzi działalność operacyjną. 

23.7.5. Żadna zmiana lub uzupełnienie warunków Umowy lub zakresu usług, które mogą 

zostać przeprowadzone na podstawie Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych 

jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalniają Gwaranta 

od odpowiedzialności wynikającej z Gwarancji i Gwarant rezygnuje z konieczności 

powiadamiania o takiej zmianie lub uzupełnieniu. 

23.7.6. Wierzytelność  z tytułu Gwarancji nie może być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz 

osoby trzeciej, bez uprzedniej, pisemnej zgody Gwaranta. 

23.7.7. Gwarancja została sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega. 

23.7.8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Gwarancją, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta. 

23.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszej 

Specyfikacji.  

23.9.  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 

się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 



 

 

23.10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

23.11. Wypłata, o której mowa w pkt. 23.10, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

23.12. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie wynagrodzenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonany przedmiot zamówienia. 

 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
24.1. Wykonawcy, a także 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. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy 

Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

24.2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której 

Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

24.3. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego; 

3) numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany 

do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą fizyczną, który nie ma 

obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 



 

 

posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających

 wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

24.4. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego. 

24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

24.6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo w 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. Domniemywa się, że Zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

24.7. Odwołanie wnosi się w terminach: 

24.7.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 

24.7.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 

lub wobec treści dokumentów zamówienia; 

24.7.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 24.7.1. i 24.7.2. niniejszej 



 

 

Specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

24.7.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

24.8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu IX ustawy Pzp. 

24.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

24.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

24.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

24.12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje 

skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

 
25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
25.1 Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Igrzyska 

Europejskie 2023 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Profesora Michała 

Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, telefon: (12) 349 48 40, NIP: 6762610220; REGON: 

521030271, e-mail: office@ie2023.pl, adres strony internetowej: www.ie2023.pl 

25.2 W sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e mail: iod@ie2023.pl. 

25.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

mailto:office@ie2023.pl
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25.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

25.5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z 

uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

25.6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy 

a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 

począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie 

zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 

25.7 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu 

do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach 

określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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. 

Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z przepisami ustawy. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

25.8 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 



 

 

26 Załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Formularz ofertowy, 

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, 

4) Wzór oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k 

Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 

1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 

nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) 

5) Oświadczenie w sprawie wykonania dostaw lub usług przez poszczególnych wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

6) Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej,  

7) Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, 

8) Wzór wykazu wykonanych usług, 

9a-9d) Wzór wykazu osób skierowanych do wykonywania zamówienia, 

10) Wzór umowy, 

11) Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności. 

 

 


