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I. ZAMAWIAJĄCY. 
Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, wpisane do Rejestru 
Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP 676-17-87-436, REGON: 
351210040, adres strony internetowej: www.kbf.krakow.pl tel. 12 354 25 00, faks: 12 354 25 01. 

 
II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.  

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania, a także adres strony, na której będą udostępniane 
zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia: https://kbf.krakow.pl/zamowienia/. 

2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie:  
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/. 

3. Składanie ofert następuje za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz 

ePUAPu: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. 
4. Szczegółowe informacje odnośnie środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych  
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się  
w rozdziale XV SWZ.  

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest 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.) zwanej dalej „Pzp”.  

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) Pzp.  

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczony jest znakiem (numerem referencyjnym):  

Nr sprawy: DZP-271-2/2022. 

4. Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług ubezpieczenia na potrzeby Krakowskiego Biura 

Festiwalowego w okresie 1 marca 2022 - 29 lutego 2024. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Opis poszczególnych części zawarty jest w Rozdziale 

V SWZ. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załączniki 1A-1G 

do SWZ. Załączniki 1A – 1C składają się z dwóch części – Części jawnej, która jest publikowana wraz  

z dokumentacją postepowania oraz Części poufnej, która jest udostępniana na warunkach opisanych w ust. 

4 poniżej.  

4. Informacje o charakterze poufnym SWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki 1A-1C – Część poufna 

oraz Załączniki 1D - 1G do SWZ, Wykonawca może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich udostępnienie  

i złożenie oświadczenia dot. zachowania poufności. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Wniosek 

winien zostać złożony w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres 

zamowienia@kbf.krakow.pl   

5. Wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy: 

1) Zamawiający wymaga, aby przez czas realizacji umowy osoby wykonujące czynności związane  

z likwidacją szkód były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Zasady sposobu weryfikacji 

zatrudnienia tych osób oraz opis uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań zawarte są w Załącznikach nr 1A – 1C – Części jawne - do SWZ, które stanowią istotne 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z daną osobą przed zakończeniem realizacji zamówienia, 

wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w to miejsce innej osoby.  

 

http://www.kbf.krakow.pl/
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
mailto:zamowienia@kbf.krakow.pl
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V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części, które obejmują następujące rodzaje 

ubezpieczeń: 

1) Część 1 zamówienia - Ubezpieczenie mienia KBF - w następującym zakresie: 

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV- 66515000-3, 66515400-7), 

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV - 66515000-3,     66515400-

7), 

2) Część 2 zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej KBF - w następującym zakresie: 

a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 

(CPV - CPV 66516000-0) 

3) Część 3 zamówienia - Ubezpieczenia komunikacyjne KBF - w następującym zakresie: 

a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego 

(CPV- 66516100-1), 

b) Ubezpieczenie autocasco (CPV - 66514110-0), 

c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów (CPV - 

66512100-3), 

d) Ubezpieczenie assistance (CPV - 66510000-8)  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w ramach ww. części.  

3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w części, będą podlegały odrzuceniu. 

4. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia. 

5. Zamawiający będzie wybierał ofertę najkorzystniejszą w ramach każdej z ww. części zamówienia. 

 
VI. PODWYKONAWSTWO.  

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części Zamówienia,  
tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony w postaci gotowości do wypłaty odszkodowania  
w przypadku gdy zrealizują się postanowienia umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 60 PZP. 

 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Przez termin wykonania zamówienia rozumie się okres ubezpieczenia, tj. okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 
29 lutego 2024 r. 

 
VIII. PRAWO OPCJI 

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w:  
1) art. 108 ust. 1 Pzp;  
2) art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4-5 i 7-10 Pzp.   

2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4-5 i 7-10 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
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 odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

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;  

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych dowodów;  
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4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał  
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,  
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

7) 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.   

3. W przypadku, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-2 lub 4, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, 
jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.  

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec 
którego zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 Pzp oraz ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem art. 
110 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp  
 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 Pzp (tj. ust. 2 pkt. 2-7 SWZ), jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. 

6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.  2 Pzp,  są 
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  uwzględniając  wagę  i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia 
publicznego.  
 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
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 – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy prowadzą 
działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2019r. poz.381 ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem 
niniejszego zamówienia/danej części zamówienia. 

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 
4. Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 
5. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń  

i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu Wykonawców z zachowaniem sposobu  
i formy, o których mowa w niniejszej SWZ. 

 
XI. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  JAKIE  ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU, W TYM PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.  

2. 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:  
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1) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym  
z przedmiotem zamówienia/danej części zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi 
działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania 
wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne 
posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. 
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa 

potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju 
wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu 
uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez 
polski organ nadzoru. 

3. 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, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. 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. 

5. Jeżeli złożone przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału lub 
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału budzą wątpliwość 
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. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

 
XII. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW.  

Nie dotyczy 
 

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 
CYWILNE/ KONSORCJA). 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczególne warunki dotyczące 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w Załącznikach nr 1A – 1C – 
Części jawne - do SWZ, w punkcie zatytułowanym Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum/pool koasekuracyjny) w części I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa  
w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), 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. 

4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują  
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.  

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp. 
6. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. 

 
XIV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 

Nie dotyczy 
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XV. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.  
1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 

- za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
- ePUAPu: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia  
- poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl  

2. Składanie ofert następuje za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu: 
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia  

 
Uwaga!  
Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych udostępnionymi na 
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezypodpisac-oferte-w-postaci-
elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postacielektronicznej  
Zgodnie z ww. wytycznymi podpis składany wyłącznie na ww. „Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” nie wywołuje skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. 
Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie ww. formularz elektroniczny za pośrednictwem którego 
jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. W zakresie procedury podpisywania oferty 
odpowiednim podpisem, czyli składania właściwego podpisu pod ofertą złożoną w postaci elektronicznej 
wskazać należy, iż prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz 
z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty podpisem nastąpiło 
przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest również, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu swoją 
ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów 
elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem dołączonym 
jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem, o czym wprost stanowi 
§ 8 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 12. Zatem podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku  
z ofertą Wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. 
Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie 
podpisu jedynie na „Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” nie jest równoznaczne 
ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem 
elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność  
z art. 63 ustawy Pzp. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu: ePUAPu oraz poczty elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi w ust. 1. 
UWAGA!  
W przypadku przesyłania oświadczeń i dokumentów przy wykorzystaniu dostępnych na ePUAP „Formularza 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”: 
1) w przypadku podpisywania plików podpisem zaufanym należy skorzystać z narzędzia do podpisywania 

pod adresem: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER 
2) Szyfrowanie należy wykonywać wyłącznie na plikach uprzednio podpisanych kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest 
również szyfrowanie tzw. „paczki” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum 
dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym 
podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych 

3) Zaszyfrowane w ten sposób pliki lub „paczki” dokumentów elektronicznych należy złożyć wyłącznie za 
pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń  
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
mailto:zamowienia@kbf.krakow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezypodpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postacielektronicznej
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezypodpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postacielektronicznej
https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
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8. Identyfikator postępowania (ID) dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na 
liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

9. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów stanowiących treść oferty, oświadczenia,  
o których mowa w art. 125 ust. 1 oraz inne dokumenty załączone do oferty odbywa się przy użyciu 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia (za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). 

10. Przekazywanie dokumentów innych niż dokumenty wskazane w ust. 9 może nastąpić w sposób określony 
w ust. 2 lub za pośrednictwem e-mail: zamowienia@kbf.krakow.pl Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 
2415). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń 
oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu. 

11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem sprawy lub ID postępowania. 

12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń a także 
poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, składane są przez 
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń a także 
poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, musi być zgodny 
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu ws. komunikacji elektronicznej oraz Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 

XVII. OSOBY DO KONTAKTU. 
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Magdalena Rupniewska, tel. +48 515 752 057. 
2. Wskazana osoba jest uprawniona wyłącznie do kontaktów w kwestiach technicznych bądź porządkowych.  

W przypadku telefonów w innych sprawach odpowiedzi ustne nie będą udzielane. Zamawiający zwraca 
bowiem uwagę, iż zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy, nie może prowadzić z Wykonawcami komunikacji ustnej 
w innych przypadkach niż dotyczące informacji, które nie są istotne (w szczególności nie dotyczą ogłoszenia 
o zamówieniu, dokumentów zamówienia, czy ofert). Przepis ten jako wyjątek od zasady elektronicznej 
komunikacji nie może być interpretowany rozszerzająco. Ponadto Zamawiający uprzedza, że z treści 
ewentualnych rozmów z Wykonawcami będzie sporządzał notatki służbowe, stosownie do wymogów art. 
61 ust. 2 Pzp. W każdym zatem przypadku potrzeby zasięgnięcia informacji u Zamawiającego, po weryfikacji 
dokumentacji zamówienia i bezsprzecznym ustaleniu, iż poszukiwana informacja nie została już zapisana  
w tej dokumentacji, należy przesłać e-mail na adres zamowienia@kbf.krakow.pl, lub skomunikować się  
w inny sposób opisany w Rozdziale XV ust. 1 lub 2 SWZ. 

 
XVIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  
2. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wskazanych  

w Rozdziale XV ust. 1 lub 2 SWZ. 
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednia ofert.  

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
mailto:zamowienia@kbf.krakow.pl
mailto:zamowienia@kbf.krakow.pl
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z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek  
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający nie ma obowiązku 
udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniana źródła zapytania), modyfikacje SWZ, informacje  
o przedłużeniu terminu składania ofert, kopie odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień SWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielanych wyjaśnień lub zmian SWZ, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego. 

8. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie jest prowadzone w języku polskim. W związku  
z powyższym wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, dokumenty, oświadczenia oraz inne dokumenty składane  
w postępowaniu winny być wnoszone w języku polskim. 

 
XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

4. Wykonawcy składający oferty, są zobligowani do wskazania w Formularzu Ofertowym (zał. nr 2 do SWZ), 
obok ceny zaoferowanej za realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie danej części,  wszystkich 
informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, wymienionych w formularzu ofertowym. 

5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz 
dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 
685, z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek:  
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) dostawy/usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
7. W Formularzu Ofertowym należy wskazać dane informacyjne odnośnie Wykonawcy, zgodnie z treścią 

Formularza Ofertowego oraz informacje o korzystaniu z podwykonawców. 
8. Do Formularza Ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ) należy dołączyć (w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym): 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 3 do SWZ), 
2) Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczeń, 
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy), 
4) W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć 

oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII , (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ). 
9. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy 

określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 
do SWZ), złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
mocodawcy lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy lub elektronicznej kopii, poświadczonej przez notariusza. 

https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
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10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

11. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą one być udostępnione 
oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje 
należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część oferty należy ten plik zaszyfrować.  

12.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem  
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu. 

13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone  
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. Zmiana oferty, wycofanie oferty. 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert. 
2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

 
XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca jest zobligowany do obliczenia ceny ofertowej na podstawie kalkulacji cenowej według wzoru 

zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik 2 do SWZ).  

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zapisów 

niniejszej SWZ oraz załączników do SWZ oraz wszystkimi warunkami realizacji zadania mogącymi mieć 

wpływ na oferowaną cenę 

3. Cenę należy obliczyć na podstawie tabeli zamieszonej w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ),  

w zakresie danej części zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich informacji wskazanych przez 

Zamawiającego w dokumentacji postępowania. Wykonawca zobligowany jest do:  

 szczegółowego wykazania cen jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza oferty. 

4. Cena musi zawierać całe należne Wykonawcy wynagrodzenie związane z realizacją umowy.  

5. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).  

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby 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. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

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 
2 marca 2022 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  
o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni. 
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
XXII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

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 1 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  

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt Sposób złożenia oferty opisany został w Regulaminie korzystania  
z miniPortal, za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej pod adresem:  
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

3. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

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 1 lutego 2022 r.  
o godzinie 10:00. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też 
transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on- line. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 
7. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  
8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na  stronie  internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania 

informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach zawartych w ofertach. 

 
XXIII. KRYTERIA OCENY OFERTY. 

1. Za najkorzystniejszą (w zakresie każdej z części zamówienia) zostanie uznana oferta, która uzyska największą 

łączną liczbę punktów. Oferty w zakresie każdej z Części będą oceniane wg następujących kryteriów:  

Cena  – 90%,  

Warunki ubezpieczenia – 10%. 

 

2. Ocena ofert w ramach kryterium Cena w zakresie każdej z Części zostanie przeprowadzona w następujący 

sposób: 

1) Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu. 

2) Punktacja zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

C = (Cn / Co) x 90 punktów 

Gdzie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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C -  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 

Cn- najniższa zaoferowana cena 

Co- cena ocenianej oferty 

 

3. Ocena ofert w ramach kryterium Warunki ubezpieczenia zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 

1) Dla Części 1 zamówienia: 

Ubezpieczenie mienia KBF 

Warunki ubezpieczenia Punktacja 

Obniżenie franszyz podstawowej z 500 zł do 100 zł 50 punktów 

Akceptacja fakultatywnej klauzuli dodatkowej sumy 
ubezpieczenia 

50 punktów 

 

2) Dla Części 2 zamówienia: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Warunki ubezpieczenia Punktacja 

Zniesienie franszyzy „podstawowej” 50 punktów 

Podniesienie w klauzuli reprezentantów limitu dla szkód wyrządzonych umyślnie do 
poziomu 1 mln zł 

50 punktów 

 

3) Dla Części 3 zamówienia: 

Ubezpieczenie auto - casco 

Warunki ubezpieczenia Punktacja 

Zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC 50 punktów 

Gwarantowana Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu AC 50 punktów 

 

Dla każdej z Części - Przyznane punkty za zaoferowanie poszczególnych warunków ubezpieczenia zostaną 
zsumowane, a ogólna wartość punktowa w tym kryterium dla każdej z Części obliczana będzie wg wzoru: 
W=Wo x 10% 
gdzie: 
W - liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia 
Wo - punkty przyznane za kryterium warunki ubezpieczenia ocenianej oferty 
 
4. Łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie (P) wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

P= C + W 
gdzie: 
P – łączna liczba punktów 
C – liczba punktów w kryterium „Cena”; 
W – liczba punktów w kryterium „Warunki ubezpieczenia”. 

 
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę 
w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać 
wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy  
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
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9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ̨ ocenę,̨ do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się ̨ 
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę  
na warunkach określonych w Rozdziale XXVI. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej 
oferty. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedstawić 
Zamawiającemu: 
1) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (tj. konsorcjum). 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ́ponownego badania i oceny ofert spośród 
ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 
XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  

XXVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY. 
1. Wszystkie postanowienia Załączników nr 1A – 1G, zarówno części jawnej jak i poufnej, do SWZ stanowią 

istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego  
w zakresie, w którym mają zastosowanie do danej umowy (części). 

2. W pozostałych nieregulowanych treścią umowy kwestiach zastosowanie będą miały proponowane przez 
Wykonawcę Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczeń. 

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 
w SWZ, z uwzględnieniem przepisów Działu VII Pzp.  

 
XXVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

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.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 
4. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych Dział IX „Środki ochrony prawnej” art. 506 - 590 ustawy Pzp. 
 

XXVIII. POSTANOWIENIA OGÓŁNE 
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług 

na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).  
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XXIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe  
z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl , tel.: +48 12 354 
25 00; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Biurze Festiwalowym jest Pan Łukasz 
Gajdecki, kontakt: rodo@kbf.krakow.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
podstawowym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 

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

8) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo 
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 
2016/679. 

 
XXX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ. 

 

Nr Nazwa załącznika 

1A – 1C Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część jawna 

1A – 1G Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – DOKUMENTY POUFNE – udostępniane na wniosek 

2 Formularz Ofertowy – wzór 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór 

4 Pełnomocnictwo – wzór 
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5 
Oświadczenie dotyczące podziału prac pomiędzy podmiotami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie - 
wzór 

6 Wniosek o udostępnienie dokumentacji wraz ze złożeniem oświadczenia dot. zachowania ich poufności 
 


