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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:

05/02/2021

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: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia (wdrożenia) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i wsparcia technicznego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji i rozwiązania zgłoszeń awarii lub usterki / Waga: 10
Cena - Waga: 50
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:623788-2020:TEXT:PL:HTML
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia (wdrożenia) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt i oprogramowanie / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie wady / Waga: 10
Cena - Waga: 50
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w następujących terminach:
1) Dostawa sprzętu i oprogramowania – dostawa sprzętu teleinformatycznego - w ciągu 90 dni od daty 
podpisania umowy;
2) wykonanie Analizy przedwdrożeniowej - w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;
3) zakończenie wdrożenia obejmujące finalną integrację Oprogramowania - w terminie
do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) - termin oceniany w kryterium oceny 
ofert;
4) Usługa Wsparcia Technicznego będzie świadczona w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego; usługi Wsparcia Technicznego dla funkcjonalności, świadczone będą także, w ramach 
wynagrodzenia za Oprogramowanie, od dnia podpisania Protokołu odbioru danego Etapu do dnia podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1.Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta, 
oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników do niniejszej SIWZ, winny 
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.2.Wykonawca składa wraz 
z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:a) Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ – w oryginale 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;b) Wykaz osób, skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
dostaw, 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, tj. Załącznik nr 6 do SIWZ - 
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.c) Aktualne Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a Pzp – o których mowa w rozdz. VI pkt 1÷5 – w oryginale w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;d) Pełnomocnictwo dla osoby/osób 
podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy 
prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w oryginale w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
do udzielenia pełnomocnictwa;e) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, 
należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, 
ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna 
wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik;f) Zobowiązanie podmiotów trzecich 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – 
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Załącznik nr 11 do SIWZ – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu 
lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3 (....)
Powinno być:
1.Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta, 
oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników do niniejszej SIWZ, 
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.2.Wykonawca 
składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:a) Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ 
– w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;b) OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-MINIMALNE WYMAGANIA (zał. 3a i 3b do SIWZ) pozwalający stwierdzić 
zgodność z wymaganiami Zamawiającego odpowiednio w załączniku nr 3a i 3b do SIWZ - w oryginale 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.c) Aktualne Oświadczenia 
o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a Pzp 
– o których mowa w rozdz. VI pkt 1÷5 – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym;d) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania 
zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów do niej załączonych – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa;e) W przypadku 
złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryginale w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest 
pełnomocnik;f) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 11 do SIWZ – w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 3 (....)
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/04/2021
Powinno być:
Data: 24/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


