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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

_______________________________________________ 

 

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-4418/2021                                                        

L. dz. DZP-291-4418-66/2022                 Kraków, dn. 28.01.2022 r. 

 

Informacja  

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-4418/2021 pn. „Świadczenie 

opieki gwarancyjnej oraz serwisowej dla Systemu informatycznego SIMPLE.ERP 

eksploatowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” Zamawiający – 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków,  

al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ 

udostępnionej w dn. 19.01.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl /pn/urk w następującym zakresie: 

 

1. Zmiana zapisów w Rozdziale IV SWZ.  

A. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej 

 

Pierwotny zapis w SWZ: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności: 

a) Co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającymi kwalifikację do pełnienia obowiązków serwisantów tj.  

- wykształcenie kierunkowe: Informatyka – dotyczy, co najmniej 3 osób; 

- wykształcenie kierunkowe: Księgowość – dotyczy, co najmniej 1 osoby; 

- wykształcenie kierunkowe: Zarządzanie kadrami – dotyczy, co najmniej 1 osoby; 

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym minimum 2-

letnie doświadczenie w zakresie obsługi technicznej systemów klasy ERP – dotyczy 

każdej osoby.  

Łącznie kompetencje osób wyznaczonych do pełnienia funkcji serwisantów muszą 



                                                              

Strona 2 z 2 

 

objąć obszary: kadry-płace, finanse-księgowość, budżetowanie, kontrolling, majątek 

trwały, obrót towarowy, portal pracowniczy.   

 

Zmieniony zapis w SWZ: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności: 

a) Co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającymi kwalifikację do pełnienia obowiązków serwisantów tj.  

- wykształcenie kierunkowe: Informatyka – dotyczy, co najmniej 3 osób; 

- wykształcenie kierunkowe: Księgowość – dotyczy, co najmniej 1 osoby; 

- wyksztalcenie wyższe, w tym doświadczenie praktyczne z zakresu obsługi kadrowo-

płacowej pracowników (obszar związany z Zarządzaniem kadrami) – dotyczy, co 

najmniej 1 osoby. 

Wyżej wskazane osoby muszą posiadać: 

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym minimum 

2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi technicznej systemów klasy ERP – 

dotyczy powyższych osób.  

Łącznie kompetencje osób wyznaczonych do pełnienia funkcji serwisantów muszą objąć 

obszary: kadry-płace, finanse-księgowość, budżetowanie, kontrolling, majątek trwały, obrót 

towarowy, portal pracowniczy.   

 

2. Zamawiający, w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania potencjalnego Wykonawcy, 

dokonuje, również modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ tj. wzoru umowy, który w poprawionej 

wersji został zamieszczony na stronie postępowania.  

 

 

 

 

……………………………………………………….……………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                                 
(podpis) 

 

                                                                                                            

     


