Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129288/01 z dnia 2021-07-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych i kolejowych na potrzeby Krakowskiego Biura
Festiwalowego w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
1.2.) Oddział zamawiającego: KBF
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: WYGRANA 2
1.4.2.) Miejscowość: Kraków
1.4.3.) Kod pocztowy: 30-311
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129288/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-28 11:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00122802/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)
Przed zmianą:
– Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji, wystawiania i dostarczania Zamawiającemu
biletów lotniczych i kolejowych na trasach zagranicznych i krajowych na potrzeby realizacji
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projektów HEMI, CELA oraz Filmowa Małopolska w okresie od dnia zawarcia umowy do
31.12.2023 roku.
Po zmianie:
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.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w
tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
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 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) dla KAŻDEJ Z CZĘŚCI.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
1) DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI- posiadają minimalne warunki dotyczące doświadczenia:
Wykonawca w sposób należyty wykonał, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi
polegające na rezerwacji
i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych. Każda usługa musi być
wykonana co najmniej na kwotę 50.000,00 zł brutto i być realizowana co najmniej przez okres 6
miesięcy.
2) DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI - skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji
zamówienia, tj. zespołem dwóch kasjerów lotniczych, z których każda musi posiadać
następujące kwalifikacje
i doświadczenie:
a) każdy z kasjerów posiada co najmniej 2–letnie doświadczenie w rezerwacji i wystawianiu
biletów lotniczych, w co najmniej jednym systemie rezerwacyjnym (GDS), (którym dysponuje
Wykonawca) spośród takich jak: Amadeus, Galileo, Worldspan i Sabre,
oraz
b) każdy z kasjerów posiada kwalifikacje kasjera lotniczego, potwierdzone dokumentem o
ukończeniu szkolenia z zakresu programu rezerwacyjnego, który dany kasjer wskazał w opisie
swojego doświadczenia.
Po zmianie:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w
tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
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
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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).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
1) DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI- posiadają minimalne warunki dotyczące doświadczenia:
Wykonawca w sposób należyty wykonał, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi
polegające na rezerwacji
i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych. Każda usługa musi być
wykonana co najmniej na kwotę 50.000,00 zł brutto i być realizowana co najmniej przez okres 6
miesięcy.
2) DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI - skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji
zamówienia, tj. zespołem dwóch kasjerów lotniczych, z których każda musi posiadać
następujące kwalifikacje
i doświadczenie:
a) każdy z kasjerów posiada co najmniej 2–letnie doświadczenie w rezerwacji i wystawianiu
biletów lotniczych, w co najmniej jednym systemie rezerwacyjnym (GDS), (którym dysponuje
Wykonawca) spośród takich jak: Amadeus, Galileo, Worldspan i Sabre,
oraz
b) każdy z kasjerów posiada kwalifikacje kasjera lotniczego, potwierdzone dokumentem o
ukończeniu szkolenia z zakresu programu rezerwacyjnego, który dany kasjer wskazał w opisie
swojego doświadczenia.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Przed zmianą:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu
lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych - DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI:
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 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
3) dowody określające, czy usługi ujęte w wykazie usług, o którym mowa w pkt. 2) 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 - inne odpowiednie
dokumenty;
4) wykaz osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, o
ile Wykonawca nie złożył wykazu osób w celu ubieganie się o punkty w kryterium Kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie kasjerów lotniczych.
Po zmianie:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została
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najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu
lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych - DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI:
1) 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)
2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
3) dowody określające, czy usługi ujęte w wykazie usług, o którym mowa w pkt. 2) 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 - inne odpowiednie
dokumenty;
4) wykaz osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, o
ile Wykonawca nie złożył wykazu osób w celu ubieganie się o punkty w kryterium Kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie kasjerów lotniczych.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-07-29 10:00
Po zmianie:
2021-08-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-07-29 10:00
Po zmianie:
2021-08-02 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-08-27
Po zmianie:
2021-08-31
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