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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich oraz w innych 

obiektach na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do 30 czerwca 2022 roku 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa Zamawiającego w zakresie rezerwacji i sprzedaży mu miejsc noclegowych 

w obiektach świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu definicji zwartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238 

z późn. zm.), w tym w szczególności w hotelach i pensjonatach, a ponadto w apartamentach w Polsce i za granicą, na 

potrzeby zakwaterowania pracowników Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez niego zadań wnikających 

z dwóch projektów realizowanych ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020: „Filmowa Małopolska 2019-2022” oraz „Małopolski Przemysł Spotkań Na Arenie 

Międzynarodowej”. 

2. Zamówienie dotyczy w szczególności: dokonywania przez wybranego wykonawcę wszelkich czynności związanych z 

wyszukiwaniem ofert obiektów hotelarskich i innych obiektów w Polsce i za granicą, ściśle według standardu i 

wymagań zgłoszonych przez Zamawiającego w jednostkowym zamówieniu składanym przez osobę upoważnioną 

przez Zamawiającego; rezerwacji i sprzedaży wybranych miejsc noclegowych; dokonywania za nie opłat, 

dokonywania zmian i odwoływania rezerwacji; pośredniczenia w zwrotach opłat oraz reprezentowania 

Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących zakwaterowania w obiektach. 

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi Zamawiającego co najmniej 

przez 10 godzin dziennie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godz. minimum 08.00 – 20.00) <Powyższy 

zakres czasowy stanowi kryterium oceny ofert i w przypadku, gdy wykonawca w formularzu oferty nie wskaże żadnej 

z przedstawionych opcji, bądź błędnie zaznaczy więcej niż jedną, to obowiązany będzie zapewniać Zamawiającemu 

obsługę w porach wskazanych powyżej>. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do zapewnienia telefonicznej linii 

alarmowej czynnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w celu umożliwienia doraźnego rozwiązywania 

ewentualnych nagłych problemów z realizacją zamówień oraz dokonywania zmian w rezerwacjach poprzez kontakt 

z osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym. 

4. Zakres geograficzny realizacji zamówienia obejmuje rezerwację i sprzedaż miejsc noclegowych w obiektach 

zlokalizowanych na różnych kontynentach - głównie w Europie, ale też w Azji i Ameryce Północnej.  

5. Przewidywany harmonogram potrzeb w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych:  

lp. lokalizacja  termin 
liczba 

osób 

liczba nocy na 

osobę 

liczba 

noclegów 

1 Chorwacja - Szybenik 
czerwiec 

2019 
2 5 10 

2 USA, Houston 
październik 

2019 
1 8 8 
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3 Oman, Muscat 
listopad 

2019 
2 4 8 

4 Hiszpania, Barcelona  
listopad 

2019 
2 5 10 

5 USA, Las Vegas  
październik 

2019 
2 8 16 

6 Polska - Wrocław  lipiec 2019 2 4 8 

7 Bośnia i Hercegowina - Sarajewo  
sierpień 

2019 
1 5 5 

8 Włochy - Rzym 
październik 

2019 
1 5 5 

9 Estonia - Tallin 
listopad 

2019 
1 5 5 

10 Wielka Brytania - Londyn 
grudzień 

2019 
2 3 6 

11 Sewilla - Hiszpania luty 2020 1 5 5 

12 Litwa - Wilno luty 2020 2 4 8 

13 Chorwacja - Zagrzeb luty 2020 2 5 10 

14 Hiszpania - Costa Blanca 
kwiecień 

2020 
2 6 12 

15 Niemcy - Frankfurt maj 2020 2 5 10 

16 Niemcy - Berlin luty 2020 2 6 12 

17 Indie - Bombaj  luty 2020 2 5 10 

18 USA - Los Angeles 
marzec 

2020 
2 

7 
14 

19 Francja - Cannes maj 2020 2 6 12 

20 Rumunia - Kluż-Napoka 
czerwiec 

2020 
1 5 5 

21 Polska- Wrocław  lipiec 2020 2 4 8 
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22 Ukraina - Odessa lipiec 2020 1 5 5 

23 Bośnia i Hercegowina - Sarajewo  
sierpień 

2020 
1 5 5 

24 Włochy, Wenecja - Lido 
wrzesień 

2020 
1 5 5 

25 Wielka Brytania - Londyn 
październik 

2020 
1 3 3 

26 Estonia - Tallin 
listopad 

2020 
1 5 5 

27 Niemcy - Cottbus 
listopad 

2020 
1 3 3 

28 Wielka Brytania - Londyn 
grudzień 

2020 
2 3 6 

29 Niemcy - Berlin luty 2021 2 6 12 

30 Indie- Bombaj  luty 2021 2 5 10 

31 Bułgaria - Sofia  
marzec 

2021 
1 5 5 

32 Francja - Cannes maj 2021 2 6 12 

33 Rumunia - Kluż-Napoka 
czerwiec 

2021 
1 5 5 

34 Polska - Wrocław  lipiec 2021 2 4 8 

35 Włochy, Wenecja - Lido 
wrzesień 

2021 
1 5 5 

36 Niemcy - Cottbus 
listopad 

2021 
1 3 3 

37 Estonia - Tallin 
listopad 

2021 
1 3 3 

38 Wielka Brytania - Londyn 
grudzień 

2021 
2 3 6 
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39 Niemcy - Berlin luty 2022 2 6 12 

40 USA - Los Angeles 
marzec 

2022 
2 7 14 

41 Francja - Cannes maj 2022 2 6 12 

42 Rumunia - Kluż-Napoka 
czerwiec 

2022 
1 5 5 

Powyższy harmonogram ma charakter szacunkowy i informacyjny. Harmonogram może ulec zmianie co do 

przedstawionych lokalizacji, ilości dób, ilości osób i terminu. W związku z tym nie jest wiążący dla stron w trakcie 

realizacji umowy. W trakcie realizacji umowy mogą pojawić się noclegi w miejscach i terminach nieuwzględnionych 

w harmonogramie. Ponadto nie wszystkie zawarte w powyższym harmonogramie noclegi muszą zostać 

zrealizowane. Zamawiający zapłaci wyłącznie za przedmiot zamówienia zamawiany i wykonany zgodnie 

z  postanowieniami umowy.  

6. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w standardzie hotelu: dwie gwiazdki (**), trzy gwiazdki (***), cztery 

gwiazdki (****) lub pięć gwiazdek (*****), w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego oraz kraju 

zakwaterowania, a w przypadku rezerwacji miejsc noclegowych innych niż hotelowe, o standardzie nie gorszym niż 

dla pokoi w hotelach trzygwiazdkowych (***), w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego oraz kraju 

zakwaterowania. 

7. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem planowanego terminu pobytu, Zamawiający składać będzie drogą 

elektroniczną jednostkowe zamówienie, określające kryteria jakie musi spełniać miejsce noclegowe, w tym 

szczególności typ obiektu, liczbę osób, ilość dób hotelowych, rodzaj pokoju, standard bądź minimalny standard 

obiektu, lokalizację, termin, wymogi co do posiłków i maksymalną opłatę za nocleg. Wykonawca niezwłocznie 

potwierdzi drogą elektroniczną, przyjęcie zamówienia oraz przystąpi do czynności wskazanych poniżej. 

8. W terminie do 24 godzin/3 godzin/6 godzin/12 godzin* od chwili przekazania jednostkowego zamówienia, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej trzy warianty cenowe realizacji danego zamówienia, 

celem zatwierdzenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 10. <Powyższy termin stanowi kryterium oceny ofert 

i w przypadku, gdy wykonawca w formularzu oferty nie wskaże żadnej z przedstawionych opcji, bądź zaznaczy więcej 

niż jedną, to obowiązany będzie przedstawić warianty realizacji zamówienia w terminie maksymalnie jednego dnia 

roboczego.> W przypadku, gdy upływ powyższego terminu nie przypada na dzień roboczy bądź na porę objętą 

obsługą Zamawiającego – ulega on stosownemu przedłużeniu do najbliższego dnia roboczego (do odpowiedniej 

godziny tego dnia, z uwzględnieniem zaoferowanego przez wykonawcę w ofercie czasu na przedstawienie 

wariantów). 

9. Wykonawca będzie rezerwował miejsca noclegowe w najtańszym i najdogodniejszym dla Zamawiającego wariancie, 

zgodnie z wymogami Zamawiającego wskazanymi w jednostkowym zamówieniu. Zarezerwowane miejsca noclegowe 

muszą spełniać międzynarodowe normy jakościowe, tj. odpowiadać międzynarodowym (w tym unijnym) normom 

w zakresie wyposażenia i bezpieczeństwa.  
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10. Zamawiający może wskazać Wykonawcy preferowane przez siebie obiekty, odpowiadające kryteriom danego 

zamówienia. W przypadku dokonania takiego wskazania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w wariantach 

realizacji zamówienia. W przypadku wskazania przez Zamawiającego  preferowanego przez siebie obiektu jako 

jedynego branego pod uwagę, Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiać 3 różnych wariantów realizacji 

zamówienia, o których mowa w pkt 8.  

11. Warianty realizacji zmówienia zawierać będą wskazanie proponowanego obiektu ze wskazaniem: kategorii tego 

obiektu, ilości, rodzaju i standardu zamawianych noclegów, terminu pobytu, całkowitej ceny usługi hotelarskiej, 

pozostałych informacji wymaganych przez Zamawiającego w przesłanym zamówieniu, oraz informacji na temat 

warunków anulowania rezerwacji.  

12. W przypadku gdy kryteriom danego zamówienia odpowiadają mniej niż trzy miejsca noclegowe, Wykonawca 

przedstawi wszystkie możliwe warianty realizacji zamówienia. Gdy nie istnieje możliwość realizacji danego 

zamówienia zgodnie z kryteriami wskazanymi przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż 

w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. W takiej sytuacji 

strony ustalą w trybie roboczym zmianę kryteriów zamówienia.  

13. Zamawiający w terminie jednego dnia roboczego od dnia przekazania przez Wykonawcę wariantów realizacji 

zamówienia, wybierze jeden z wariantów lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie kolejnych co najmniej 

3 wariantów, bądź jeśli brak jest wariantów spełniających wymogi Zamawiającego w liczbie co najmniej 3 – 

wszystkich możliwych. 

14. Wykonawca potwierdza ostatecznie rezerwację wybranego przez Zamawiającego wariantu realizacji zamówienia 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od potwierdzenia zamówienia (drogą elektroniczną) 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, przesyłając jednocześnie potwierdzenie rezerwacji/voucher. 

15. Potwierdzenie rezerwacji równoznaczne jest z zamówieniem usługi hotelarskiej, zgodnie z warunkami rezerwacji i 

ofertą wykonawcy. W przypadku gdy od momentu przesłania wariantów wykonania zamówienia do momentu 

potwierdzenia rezerwacji przez Zamawiającego cena miejsca noclegowego uległa zmianie, Wykonawca zobowiązuje 

się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru 

innego wariantu. W przypadku gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie, zobowiązany jest do 

utrzymania ceny zgodnej z ceną obowiązującą w chwili przesłania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

proponowanych wariantów realizacji zamówienia, chyba, że cena z chwili potwierdzenia rezerwacji jest niższa. 

16. Zamawiający ma prawo zamówić nocleg z naruszeniem terminu wskazanego w pkt 7, o ile Wykonawca każdorazowo 

wyrazi na to zgodę. Zamawiający jest wówczas zobowiązany do wskazania Wykonawcy obiektu, w którym chce aby 

została dokonana rezerwacja. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia oraz dokona rezerwacji 

we wskazanym obiekcie i prześle Zamawiającemu potwierdzenie zmówienia. 

17. Cena za rezerwację i zakup danego miejsca noclegowego nie może być wyższa niż cena dostępna dla Zamawiającego, 

w szczególności nie może być wyższa od ceny oferowanej na ogólnie dostępnych portalach rezerwacyjnych (np. 

booking.com, Expedia.com, venere.com, HRS, rezerwuje.pl itd.). Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia 

obowiązującej ceny w zaproponowanym/-ch przez Wykonawcę obiekcie/-tach i we wskazanych w zamówieniu 

terminach oraz pokojach, na portalach rezerwacyjnych oraz bezpośrednio w wybranych obiektach przed dokonaniem 

potwierdzenia rezerwacji. W przypadku gdy cena dostępna dla Zamawiającego jest niższa niż cena zaproponowana 
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przez Wykonawcę w tym samym obiekcie i przy tych samych kryteriach, Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego 

zmniejszenia wynagrodzenia do wysokości udokumentowanej przez Zamawiającego ceny za ten sam nocleg. 

18. Opłata jednostkowa brutto za dobę hotelową za granicą musi mieścić się w limitach hotelowych określonych 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167), chyba że w zamówieniu Zamawiający wskaże inaczej. 

19. W przypadku zaistnienia sytuacji overbookingu (sytuacji, gdy pomimo posiadania potwierdzonej rezerwacji obiekt 

hotelarski nie dysponuje pokojem przewidzianym w rezerwacji) oraz niezapewnienia przez podmiot władający 

obiektem, w którym zaistniał overbooking, zastępczego miejsca noclegowego o standardzie, lokalizacji i pozostałych 

parametrach nie niższych niż wskazane w zamówieniu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego 

noclegu o standardzie, lokalizacji i pozostałych parametrach nie niższych niż wskazane w zamówieniu albo do 

poniesienia ewentualnych kosztów zastępczego noclegu wybranego przez Zamawiającego, poprzez uregulowanie 

opłaty za nocleg. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z zastępczym noclegiem, z zastrzeżeniem, że 

w sytuacji, gdy koszt Noclegu zastępczego okaże się niższy niż koszt pierwotnie zarezerwowanego Noclegu, 

ostateczna cena za Nocleg jaką zobowiązany będzie uiścić Zamawiający będzie odpowiadała cenie Noclegu 

zastępczego. 

20. W przypadku, gdy Zamawiający uzyskuje od organizatora wydarzenia objętego wyjazdem służbowym, ofertę 

rezerwacji noclegu w cenie niższej niż rynkowa i dostępna dla wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest do przejęcia 

rezerwacji od organizatora wydarzenia bądź Zamawiającego. 

21. Wykonawca na czas realizacji umowy udostępni Zamawiającemu zintegrowaną platformę on-line w języku polskim, 

umożliwiającą Zamawiającemu po zalogowaniu (poprzez podanie indywidualnego loginu i hasła) co najmniej: 

a) dostęp do opisów i zdjęć obiektów hotelarskich; 

b) uzyskanie informacji o dodatkowych usługach, takich jak np. możliwość i sposób parkowania; 

c) uzyskanie informacji o sposobie dojazdu do obiektów; 

d) uzyskanie informacji o dostępności miejsc noclegowych w danym obiekcie oraz obowiązujących cenach 

brutto; 

e) weryfikowanie przedstawionych przez Wykonawcę wariantów; 

f) samodzielne dokonywanie elektronicznej rezerwacji/zakupu miejsc noclegowych; 

g) uzyskanie informacji o warunkach posiadanej rezerwacji, w tym możliwości dokonywania w niej zmian oraz 

modyfikacji.* 

<Zapewnienie powyższej platformy stanowi kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku, 

gdy wykonawca w formularzu oferty zaznaczy opcję „TAK” będzie zobowiązany do jej zapewnienia na cały czas 

realizacji zamówienia.>  

22. Zamawiający wymaga, aby przez czas realizacji zamówienia osoby wykonujące w imieniu wykonawcy czynności 

związane z wyszukiwaniem ofert noclegów, przedstawianiem ich do wyboru Zamawiającemu, dokonywaniem 

rezerwacji noclegów oraz ich zmian i anulacji, uiszczaniem oraz przyjmowaniem zwrotów opłat, pośredniczeniem w 
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postępowaniach reklamacyjnych, udzielaniem wszelkich informacji dotyczących posiadanych rezerwacji oraz 

obsługiwaniem telefonicznej linii alarmowej były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § ust 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 

 

 


