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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Krajowy numer 

identyfikacyjny 00027584300000, ul. Straszewskiego  21-22, 31-109  Kraków, woj. 

małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 81 96, e-mail kancelaria@ast.krakow.pl, faks 12 422 

02 09.  

Adres strony internetowej (url): www.ast.krakow.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III.  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną oraz zawodową 

pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: dysponuje osobami 

zdolnymi i przeznaczonymi do realizacji zamówienia, tzn. zespołem projektowym, w skład 

którego wchodzić będzie: - Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym, z co najmniej 3-

letnim doświadczeniem wdrożeniowym lub utrzymaniowym albo rozwojowym systemów 

informatycznych, posiadającym certyfikat zarządzania projektami np. Prince II lub inny 

równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu 

certyfikatów, który uczestniczył co najmniej w jednej usłudze dostawy, instalacji i 

konfiguracji systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi 

dziekanatu w Szkole Wyższej albo usłudze modernizacji i rozwoju systemu informatycznego 

z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w Szkole Wyższej, - co 

najmniej 4 konsultantów wdrożeniowych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

wdrożeniowym lub utrzymaniowym albo rozwojowym systemów informatycznych, którzy 

uczestniczyli każdy w co najmniej w jednej usłudze instalacji i konfiguracji systemu 

informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w Szkole 

Wyższej albo usłudze modernizacji i rozwoju systemu informatycznego z oprogramowaniem 

dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej. Ocena spełnienia warunku będzie 

dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia Wykonawcy oraz 

dokumenty i oświadczenia złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 

6) 1.2 SIWZ. 2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 

zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i 

oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi 

dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał co 

najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były usługi instalacji i konfiguracji systemu 

informatycznego z oprogramowaniem dotyczące systemu obsługi dziekanatu w szkole 

wyższej albo modernizacja i rozwój systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczące 

systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej, o wartości łącznej wykazanych dwóch 

zamówień minimum 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 



Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione usługi wykonał należycie wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie 

zamówień zakończonych i odebranych. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana 

metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia Wykonawcy oraz dokumenty i 

oświadczenia złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 

SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną oraz 

zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: dysponuje 

osobami zdolnymi i przeznaczonymi do realizacji zamówienia, tzn. zespołem projektowym, w 

skład którego wchodzić będzie: - Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym, z co 

najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym lub utrzymaniowym albo rozwojowym 

systemów informatycznych, posiadającym certyfikat zarządzania projektami np. Prince II lub 

inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu 

certyfikatów, który uczestniczył co najmniej w jednej usłudze dostawy, instalacji i 

konfiguracji systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi 

dziekanatu w Szkole Wyższej albo usłudze modernizacji i rozwoju systemu informatycznego 

z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w Szkole Wyższej, - co 

najmniej 4 konsultantów wdrożeniowych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

wdrożeniowym lub utrzymaniowym albo rozwojowym systemów informatycznych, którzy 

uczestniczyli każdy w co najmniej w jednej usłudze instalacji i konfiguracji systemu 

informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w Szkole 

Wyższej albo usłudze modernizacji i rozwoju systemu informatycznego z oprogramowaniem 

dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej. Ocena spełnienia warunku będzie 

dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia Wykonawcy oraz 

dokumenty i oświadczenia złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 

6) 1.2 SIWZ. 2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 

zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i 

oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi 

dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał co 

najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były usługi instalacji i konfiguracji systemu 

informatycznego z oprogramowaniem, wraz z serwisem trwającym nie mniej niż 12 miesięcy, 

dotyczące systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej albo modernizacja i rozwój systemu 

informatycznego z oprogramowaniem dotyczące systemu obsługi dziekanatu w szkole 

wyższej, o wartości łącznej wykazanych dwóch zamówień minimum 1 500 000,00 zł brutto 

(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Wykonawca musi udokumentować, że wyżej 

wymienione usługi wykonał należycie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie zamówień zakończonych i 



odebranych. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie 

spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia Wykonawcy oraz dokumenty i oświadczenia 

złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II.  

Punkt: 8)  

W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2023-06-30  

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2023-09-30  

  

 


