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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35013258400000, 

ul. Zarzecze  106, 30-134  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6399250,                   

e-mail przetargi@straz.krakow.pl, faks (12)6399259.  

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

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: Zamówienie polega na zakupie gotowego, w pełni funkcjonalnego 

narzędzia działającego on-line, czyli poprzez bezpośrednie połączenie z przeglądarką 

internetową, umożliwiającego udzielanie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych (w tym zamówień, o których mowa w art. 4 pkt. 8). Platforma 

musi spełniać wszystkie wymagania formalno-prawne obowiązujące w Polsce w obszarze 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, aby w okresie świadczenia 

usługi Wykonawca bezpłatnie dostosowywał funkcjonalności usługi do zmian w przepisach 

i regulacjach w obszarze ustawy Prawo zamówień publicznych na terenie Polski oraz 

zintegrował usługę z platformą e-zamówienia budowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji we 

współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych po jej uruchomieniu. Zaoferowana usługa 

powinna być zintegrowana z ww. platformą nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu 

uruchomienia platformy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeszkolił 30 

przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i funkcjonalności usługi. Wymiar 

szkolenia: co najmniej 16 godzin, w tym szkolenie e-learningowe nie więcej niż 6 godzin. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowe 

warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie polega na zakupie gotowego, w pełni 

funkcjonalnego narzędzia działającego on-line, czyli poprzez bezpośrednie połączenie 

z przeglądarką internetową, umożliwiającego udzielanie zamówień publicznych zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym zamówień, o których mowa 

w art. 4 pkt. 8). Platforma musi spełniać wszystkie wymagania formalno-prawne 

obowiązujące w Polsce w obszarze ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

http://www.straz.krakow.pl/


wymaga, aby w okresie świadczenia usługi Wykonawca bezpłatnie dostosowywał 

funkcjonalności usługi do zmian w przepisach i regulacjach w obszarze ustawy Prawo 

zamówień publicznych na terenie Polski oraz zintegrował usługę z platformą e-zamówienia 

budowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych 

po jej uruchomieniu. Zaoferowana usługa powinna być zintegrowana z ww. platformą nie 

później niż w ciągu 48 godzin od dnia wejścia w życie pełnej elektronizacji zamówień 

publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i 

przechowywania dokumentów elektronicznych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

przeszkolił 30 przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i funkcjonalności usługi. 

Wymiar szkolenia: co najmniej 16 godzin, w tym szkolenie e-learningowe nie więcej niż 6 

godzin. Zamawiający informuję, iż przedmiotowe zamówienie obejmuje prawo opcji.  Opcja 

nr 1 - Usługa udostępnienia platformy informatycznej na 48 miesięcy.  Opcja nr 2 - Usługa 

udostępnienia platformy informatycznej na 60 miesięcy.  Opcja nr 3 - Usługa udostępnienia 

platformy informatycznej na 72 miesiące. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia są 

identyczne dla wszystkich opcji. Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy 

wybranemu, zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ. Zamawiający przy udzielaniu 

zamówienia kierować się będzie limitem środków jakie posiada na realizację przedmiotowego 

zadania. Zamawiający wybierze opcję z najdłuższym miesięcznym terminem udostępnienia 

platformy na jaki pozwolą mu środki zabezpieczone na to zadanie. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.1. do niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 2.1. 

do SIWZ stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa 

załącznik nr 3 do SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 9)  

W ogłoszeniu jest: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 8 tygodni od dnia 

podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi udostępnienia 

platformy przez okres 72 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, na zasadach 

określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 8 tygodni od 

dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi udostępnienia 

platformy przez okres: 1. Opcja nr 1 - Usługa udostępnienia platformy informatycznej na 48 

miesięcy. 2.Opcja nr 2 - Usługa udostępnienia platformy informatycznej na 60 miesięcy. 

3.Opcja nr 3 - Usługa udostępnienia platformy informatycznej na 72 miesiące. Od dnia 

podpisania protokołu odbioru, na zasadach określonych w załączniku nr 2.1. do SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 5)  

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie 

w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności: 1. Zmiana 

rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu 

umowy, np. poprzez zastosowanie lepszych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu 

umowy w stosunku do złożonej oferty (między innymi nowszy model sprzętu o lepszych 

parametrach) lub z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów 



wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu 

lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie 

odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry 

pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnych. 2. Zmiana terminu końcowego 

określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników oraz/lub zagrożone 

byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu: - ograniczonych zasileń budżetowych 

otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub, - opóźnień w procesie zmiany limitów 

budżetowych właściwych dysponentów. 3.Zmiana terminu końcowego określonego 

w umowie może ulec zmianie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż 

z przyczyn od niego nie zależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie. 4. 

Zmiany określone w pkt 1-3 są dopuszczalne przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie 

zwiększeniu. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w 

przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Zmiany 

umowy są dopuszczalne, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: -konieczność 

zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, -wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 7. Zmiana Wykonawcy może nastąpić: -

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, -w wyniku przejęcia przez 

Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawców. 8.Nieodpłatne 

zwiększenie ilości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego obsługiwanych przez 

platformę w ramach zawartej umowy w następujących przypadkach: obniżenia kursu euro, 

o którym mowa w art 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, obniżenia wysokości 

progów postępowań, o których mowa w art. 4 pkt. 8 i art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych maksymalnie o 100%. 9.Zwiększenie ilości użytkowników korzystających 

z platformy w ramach zawartej umowy o 100%. 10.Wprowadzane zmiany, niezależnie od ich 

wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11.W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający 

podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż zaproponowana 

zmiana jest nie istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Prawo zamówień publicznych 

i nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej 

zawartej umowy. 12. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia 

zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do urnowy.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian 

w umowie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności: 1. 

Zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, np. poprzez zastosowanie lepszych rozwiązań, ulepszających działanie 

przedmiotu umowy w stosunku do złożonej oferty (między innymi nowszy model sprzętu 

o lepszych parametrach) lub z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku 

elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie 

rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy pod warunkiem, że nowe 

wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, 

a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnych. 2. Zmiana terminu 

końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna 

w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników oraz/lub 

zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu: - ograniczonych zasileń 

budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub, - opóźnień w procesie 



zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów. 3.Zmiana terminu końcowego 

określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni 

Zamawiającemu, iż z przyczyn od niego nie zależnych nie może zrealizować przedmiotu 

umowy w terminie. 4. Zmiany określone w pkt 1-3 są dopuszczalne przy założeniu, że cena 

ofertowa nie ulegnie zwiększeniu. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest 

dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 6.Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: -konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, -wartość zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 7. Zmiana 

Wykonawcy może nastąpić: -w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, -

w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

podwykonawców. 8.Nieodpłatne zwiększenie ilości postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego obsługiwanych przez platformę w ramach zawartej umowy w następujących 

przypadkach: obniżenia kursu euro, o którym mowa w art 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, obniżenia wysokości progów postępowań, o których mowa w art. 4 pkt. 8 i art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych maksymalnie o 50%. 9.Zwiększenie ilości 

użytkowników korzystających z platformy w ramach zawartej umowy o 100%. 

10.Wprowadzane zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 

ust. 1 e ustawy Prawo zamówień publicznych. 11.W przypadku propozycji zmiany umowy 

pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany 

umowy pod warunkiem, iż zaproponowana zmiana jest nie istotna w rozumieniu art. 144 ust. 

1 e ustawy Prawo zamówień publicznych i nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie 

narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy. 12. Każda ewentualna zmiana wymagać 

będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy 

aneksu do urnowy.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-18, godzina: 11:30. Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, 

w jakich mogą być sporządzane  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-26, godzina: 11:30. Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, 

w jakich mogą być sporządzane 
 


