
 

Kraków, 30 marca 2022 r. 

Numer sprawy: DZP-271-11/2022 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DO 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 „Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach outdoorowych na potrzeby 

promocji wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe”, nr sprawy: DZP-271-

11/2022 

 
Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w nawiązaniu 

do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.03.2022 r., udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z zapytaniem o dokładny termin składania ofert do przetargu. W podstawowych 

informacjach o przetargu jest wskazany termin 5.04.2022 godz. 10:00, natomiast w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w rozdziale XX. jest podany termin 5.04.2022 r. do godz. 9:00. 

 

Prosilibyśmy o podanie informacji, który termin złożenia ofert jest aktualny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje sprostowania występującej technicznej rozbieżności w treści SWZ i potwierdza, 

że obowiązującymi terminami składania i otwarcia ofert są terminy wskazane w ogłoszeniu o 

zamówieniu tj. 

termin składania ofert - 5-04-2022 g. 10:00. 

termin otwarcia ofert - 5-04-2022 g. 11:00. 

 

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.), Zamawiający 

zmienia treść SWZ w rozdz. XX w taki sposób, że: 

 

było: 
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 5 kwietnia 2022 r. do godz. 9:00 

jest: 
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 5 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00 

oraz 

 

było: 
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 5 kwietnia 

2022 r. o godzinie 10:00. 

jest: 
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 5 kwietnia 

2022 r. o godzinie 11:00. 

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ oraz jego modyfikacja stanowią jej 

integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają 

na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  

 

 

 

(…) 

Magdalena Doksa-Tverberg  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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