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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres pocztowy: pl.Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Szczerba
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i licencji na oprogramowanie, które łącznie utworzą Specjalistyczną Pracownię VR miejsca 
zdarzenia (sceny przestępstwa).
Numer referencyjny: BZP.272.12.2020.JS

II.1.2) Główny kod CPV
48820000 Serwery

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:bzp@uwr.edu.pl
www.uni.wroc.pl
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i licencji na oprogramowanie, które łącznie utworzą 
Specjalistyczną Pracownię VR miejsca zdarzenia (sceny przestępstwa).
1.1 Przedmiotem zamówienia jest:
a) Cel główny
Zakup i wdrożenie bezterminowych licencji na potrzeby modyfikacji kształcenia na kierunku Prawo, Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii.
b) Cele szczegółowe
1. Zakup programu do obsługi nowoczesnej Specjalistycznej Pracowni VR miejsca zdarzenia (sceny 
przestępstwa);
2. Zakup sprzętu koniecznego do przeprowadzania wirtualnych szkoleń w kategorii sprzęt do obsługi Programu 
Specjalistyczna Pracownia VR;
3. Zakup sprzętu komputerowego i serwerowego niezbędnego do realizacji projektu.
c) Zakres projektu
Realizowany projekt zakłada realizację następujących prac:
1. opracowania analizy przedwdrożeniowej;
2. Wykonanie i dostawa Programu, konfiguracji i wdrożenia dla zadania o nazwie Specjalistyczna Pracownia 
VR;
3. dostawa sprzętu koniecznego do

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UWr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-173371
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 250-623788
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/12/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego (zgodnie z SIWZ rozdz. VII pkt 3 ppkt 1-3):
1) Wykazu dostaw (Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:623788-2020:TEXT:PL:HTML
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
2) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – jeśli wykonawca polega na 
zasobach podmiotu trzeciego;
3) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
spełnia warunki udziału.
2. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą (Załącznik nr 5 do SIWZ);
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.
Powinno być:
1. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego (zgodnie z SIWZ rozdz. VII pkt 3 ppkt 1-3):
1) Wykazu dostaw (Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
– Załącznik nr 6 do SIWZ;
3) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – jeśli wykonawca polega na 
zasobach podmiotu trzeciego;
4) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
spełnia warunki udziału.
2. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
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tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą (Załącznik nr 5 do SIWZ);
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy 
polegające na wykonaniu i wdrożeniu oprogramowania ⃰ ⃰ do szkolenia lub symulacji wykonanego w 
technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) o wartości ⃰ co najmniej 450 000,00 zł brutto każda.
⃰ ⃰ Przez wykonanie i wdrożenie oprogramowania Zamawiający rozumie wykonanie, w tym dostosowanie 
oprogramowania do wymagań Użytkownika, instalację oraz testowanie i pełne uruchomienie oprogramowania. 
Do wykonania i wdrożenia nie wlicza się utrzymania, aktualizacji i rozbudowy oprogramowania.
2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, posiadającymi 
wskazane doświadczenie i kwalifikacje:
2.1 - Kierownikiem Projektu (lub osobą odpowiedzialną za nadzór nad projektem -1 osoba), która:
a) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie projektem, projektowanie, wdrażanie, 
aplikacji (oprogramowania) w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR);
b) brał udział jako kierownik projektu polegającym na opracowaniu i/lub wdrożeniu aplikacji (oprogramowania) w 
technologii wirtualnej rzeczywistości w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości ⃰ tych projektów co 
najmniej 600 000,00 zł brutto każdy;
2.2 - Programistą (2 osoby), z których każdy:
Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w co najmniej 2 projektach, 
polegające na opracowaniu lub wdrożeniu aplikacji (oprogramowania) w technologii wirtualnej rzeczywistości 
(VR);
Wykonawca musi dysponować łącznie co najmniej 3 osobami. Zamawiający nie dopuszcza łączenia żadnej z 
funkcji opisanej w pkt 1.2 ppkt 3)2.1 i 3)2.2.
* Przez „wartość” projektu informatycznego Zamawiający rozumie sumę brutto (z VAT) wartości niematerialnych 
i prawnych oraz usług wykonanych przez Wykonawcę w związku
Z pełnym wdrożeniem projektu.
Do przeliczenia wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia 
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o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod 
następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.
3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek:
2.1 określony w pkt 1.2 ppkt 3)1 za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany 
warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie;
2.2 określony w pkt 1.2 ppkt 3)2 za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek lub 
Wykonawcy spełniają go łącznie.
Powinno być:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy 
polegające na wykonaniu i wdrożeniu oprogramowania ⃰ ⃰ do szkolenia lub symulacji wykonanego w 
technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) o wartości ⃰ co najmniej 450 000,00 zł brutto każda.
⃰ ⃰ Przez wykonanie i wdrożenie oprogramowania Zamawiający rozumie wykonanie, w tym dostosowanie 
oprogramowania do wymagań Użytkownika, instalację oraz testowanie i pełne uruchomienie oprogramowania. 
Do wykonania i wdrożenia nie wlicza się utrzymania, aktualizacji i rozbudowy oprogramowania.
2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, posiadającymi 
wskazane doświadczenie i kwalifikacje:
2.1 - Kierownikiem Projektu (lub osobą odpowiedzialną za nadzór nad projektem -1 osoba), która:
a) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej polegające na zarządzaniu 
projektem/projektami informatycznym/infotmatycznymi
Projektowanie, wdrażanie, aplikacji (oprogramowania) w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR);
b) brał udział jako kierownik projektu w co najmniej 2 projektach informatycznych polegających na opracowaniu 
i/lub wdrożeniu aplikacji (oprogramowania) w technologii wirtualnej rzeczywistości o wartości ⃰ tych projektów 
co najmniej 450 000,00 zł brutto każdy;
2.2 - Programistą (2 osoby), z których każdy:
Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w co najmniej 2 projektach, 
polegające na opracowaniu lub wdrożeniu aplikacji (oprogramowania) w technologii wirtualnej rzeczywistości 
(VR);
Wykonawca musi dysponować łącznie co najmniej 3 osobami. Zamawiający nie dopuszcza łączenia żadnej z 
funkcji opisanej w pkt 1.2 ppkt 3)2.1 i 3)2.2.
* Przez „wartość” projektu informatycznego Zamawiający rozumie sumę brutto (z VAT) wartości niematerialnych 
i prawnych oraz usług wykonanych przez Wykonawcę w związku
Z pełnym wdrożeniem projektu.
Do przeliczenia wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod 
następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.
3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek:
2.1 określony w pkt 1.2 ppkt 3)1 za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany 
warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie;
2.2 określony w pkt 1.2 ppkt 3)2 za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek lub 
Wykonawcy spełniają go łącznie.
Numer sekcji: IV.2.2

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 25/03/2021
Powinno być:
Data: 08/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


