
 

 

Numer sprawy DP-271-8/2021 

Kraków, dnia 28.07.2021 r. 

        

 

ZMIANA TREŚCI SWZ  

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych i kolejowych na potrzeby Krakowskiego Biura 

Festiwalowego w podziale na 2 części” nr sprawy DP-271-8/2021 

 

Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), mając na 

uwadze dokonaną analizę w zakresie przedmiotu zamówienia niniejszego postepowania wprowadza 

następujące zmiany: 

 

Rozdział IV, ust. 2 SWZ przyjmuje brzmienie: 

2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: 

Część 1 – Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji, wystawiania i dostarczania Zamawiającemu 

biletów lotniczych i kolejowych na trasach zagranicznych i krajowych na potrzeby realizacji 

projektów realizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od dnia zawarcia umowy 

do 31.12.2023 roku. 

Część 2 – Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji, wystawiania i dostarczania Zamawiającemu 

biletów lotniczych i kolejowych na trasach zagranicznych i krajowych na potrzeby Krakowskiego 

Biura Festiwalowego w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 roku. 

Rozdział IV, ust. 4 SWZ przyjmuje brzmienie: 

Zamówienie w ramach Części 1 finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w tym: 

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 z projektów: 

a) FILMOWA MAŁOPOLSKA (2019-2022) 

b) MAŁOPOLSKI PRZEMYSŁ SPOTKAŃ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 

2) w ramach programu Kreatywna Europa 2014-2020 

a) HEMI (HUB FOR EXCHANGE OF MUSIC INNOVATION OF CENTRAL AND SOUTH-

EASTERN EUROPE) 

b) CELA (CONNECTING EMERGING LITERARY ARTISTS  2019 - 2023) 

c) ORFEO&MAJNUN 2021 

d) InMICS Composers Lab 

Rozdział VIII, ust. 3 SWZ przyjmuje brzmienie: 

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 

CZĘŚĆ 1 - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 

CZĘŚĆ 2 - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

Rozdział IX, ust. 2 pkt 1) SWZ przyjmuje brzmienie: 



 

 

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną co najmniej w wysokości: 

CZĘŚĆ 1 - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 

CZĘŚĆ 2 - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

Rozdział XIX ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert,  przy  czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

przez okres 30 dni tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r.  

 

Rozdział XX ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 

rozdziale XVI SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 

do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 

UWAGA!  

- Zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania i 

odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały ten proces, 

zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie 

https://miniPortal.uzp.gov.pl  

- Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć 

postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk 

umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym 

postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

- Instrukcja obsługi miniPortalu znajduje się pod następującym linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

- W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

 

Rozdział XX ust.4 SWZ przyjmuje brzmienie: 

4. Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, zgodnie z procedurą ich składania, w 

siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, w dniu 2 sierpnia 

2021 r o godzinie 11:00 

 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia, punkt 3 przyjmuje brzmienie: 

 

3. Planowany zakres zamawianych biletów:  

Część 1 – Obsługa Zamawiającego w zakresie rezerwacji, wystawiania i dostarczania Zamawiającemu 

biletów lotniczych i kolejowych na trasach zagranicznych i krajowych na potrzeby realizacji projektów 

realizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od dnia zawarcia umowy do 

31.12.2023 roku – łącznie ok. 160 biletów lotniczych, w tym 156 bilety – trasy europejskie; 4 – trasy 

międzykontynentalne, 2 bilety kolejowe – trasy krajowe, 4 bilety kolejowe. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje


 

 

Część 2 – Obsługa Zamawiającego w zakresie Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych i kolejowych 

dla Krakowskiego Biura Festiwalowego na potrzeby realizacji wydarzeń organizowanych przez 

Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 roku - łącznie ok. 

106 biletów lotniczych, w tym 84 biletów – trasy europejskie; 22 – trasy międzykontynentalne, oraz 

48 biletów kolejowych, w tym 10 – trasy europejskie, oraz 38 – trasy krajowe. 

Przedstawione powyżej szacunkowe ilości biletów lotniczych i kolejowych nie stanowią 

zobowiązania Zamawiającego do ich zakupu i mogą ulec zmianie adekwatnie do bieżącego 

zapotrzebowania Zamawiającego. 

 

Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, w § 1 dodaje się ust. 15 o 

następującej treści: 

15. Przedmiot umowy w ramach Części 1 finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w tym: 

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 z projektów: 

a) FILMOWA MAŁOPOLSKA (2019-2022) 

b) MAŁOPOLSKI PRZEMYSŁ SPOTKAŃ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 

2) w ramach programu Kreatywna Europa 2014-2020 

a) HEMI (HUB FOR EXCHANGE OF MUSIC INNOVATION OF CENTRAL AND SOUTH-

EASTERN EUROPE). Numer umowy o grant: 607557-CREA-1-2019-1-EL-CULT-COOP2 

b) CELA (CONNECTING EMERGING LITERARY ARTISTS  2019 - 2023) 

c) ORFEO&MAJNUN 2021 

d) InMICS Composers Lab 

Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, w § 3 dodaje się ust. 15 o 

następującej treści: 

15. W przypadku wskazania w niniejszym paragrafie umowy czynności, które winny być wykonane 

niezwłocznie, Zamawiający przyjmuje, iż ich realizacja winna nastąpić do 24 godzin przypadających na 

dni robocze, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy, liczonych od godziny danego zdarzenia. 

 

Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 7 ust. 1 przyjmuje brzmienie: 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty ………………….  zł brutto (słownie: 

………………….. złotych brutto) /tu zostanie wpisana kwota jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia/, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ze środków projektu: HEMI - Centrum 

Wymiany Innowacji Muzycznych (numer umowy o grant: 607557-CREA-1-2019-1-EL-CULT-

COOP2) ………………….  zł brutto (słownie: ………………….. złotych brutto). Ewentualna 

zmiana wysokości wynagrodzenia finansowej ze środków HEMI nie stanowi zmiany umowy w 

znaczeniu § 15 ust. 1 umowy. 

 

Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 7 ust. 11 przyjmuje brzmienie: 

11. W przypadku zakupu biletu w walucie obcej przeliczenia wartości waluty obcej na walutę polską 

dokonuje się  według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia 

biletu. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury odpowiednie informacje 

w tym zakresie. 



 

 

 

Mając na względzie wprowadzone powyżej zmiany treści SWZ i jej załączników, Zamawiający 

dokonuje zmiany  

- Załącznika nr 2 do SWZ - Formularz Ofertowy – wzór 

- Załącznika nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków - wzór 

w celu dostosowania ich zapisów do wprowadzonych zmian i publikuje ich jednolite wersje jako 

załączniki do niniejszej zmiany treści SWZ. 

 

 

Zmawiający informuje, iż powyższe zmiany treści SWZ są wiążące dla stron postępowania i stają 

się jej integralną częścią.  

 

   

 (…) 

Robert Rozciecha  

Zastępca Dyrektora ds. Wykonawczych 
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