
 

Kraków, 28 stycznia 2022 r. 

Numer sprawy: DZP-271-2/2022 
 

MODYFIKACJA TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy z dnia 

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

przedmiotem jest „Zapewnienie usług ubezpieczenia na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego  

w okresie 1 marca 2022 - 29 lutego 2024”. 
 

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.),  

w związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dokonuje 

następujących modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
  
Rozdział XXI 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 5 marca 2022 r.  
 

Rozdział XXII ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

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

rozdziale XI 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 4 

lutego 2022 r. do godz. 9:00 
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  
 

Rozdział XXII 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  

4 lutego 2022 r. o godzinie 10:00. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje treści SWZ stanowią jej integralną 

część. 
 

 (…) 

Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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