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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 
 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Uniwersytet Wrocławski  
Pl. Uniwersytecki 1  
50-137 Wrocław  
NIP PL: 896-000-54-08  
REGON: 00000-1301  
 
 
 
II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  
Uniwersytet Wrocławski  
Biblioteka Uniwersytecka 
Osoba wyznaczona do kontaktu:  
Rafał Olszak 
tel.: 71 3463156 
mail: rafal.olszak@uwr.edu.pl 
 
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:  
 
„Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o 
 
 udzielenie zamówienia publicznego ZNAK SPRAWY:……………………………………. . 
 
 
III. PODSTAWA PRAWNA  
Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ust. 1 - 4 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie 
z „Regulaminem przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych” opublikowanym na 
stronie internetowej Zamawiającego.  
 



 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH 
KONSULTACJI RYNKOWYCH  
1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie wirtualnego warsztatu 
pracy dla badaczy, naukowców oraz pracowników dydaktycznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, umożliwiającego samodzielne przygotowanie cyfrowych publikacji do 
prezentacji online oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów źródłowych 
realizowanego w ramach projektu „WORKFLOW DO OPRACOWANIA PUBLIKACJI 
CYFROWYCH NA UCZELNI" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Nr. POPC.02.04.00-00-0018/20. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i 
otwarty rząd”, Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 
publiczne i informacje sektora publicznego”. 

2. Zakres zadań w ramach przedmiotu zamówienia: 
 
2.1 Uruchomienie usługi cyfrowej polegającej na agregacji dorobku naukowego 
(ADN). 
Uruchomienie usługi cyfrowej ADN (Agregator Dorobku Naukowego) oraz migracja 
istniejącej bazy publikacji pracowników naukowych do systemu Agregatora Dorobku 
Naukowego (ADN) umożliwiającego inwentaryzację publikacji oraz zarzadzanie procesem 
ich cyfryzacji. Usługa powinna być wyposażona w funkcjonalności umożliwiające autorowi 
publikacji zainicjowanie procesu przygotowania własnej publikacji w wersji cyfrowej i 
zamieszczenie jej w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach zadania 
powinna zostać wykonana integracja bazy publikacji pracowników naukowych UWr z 
Wirtualnym Laboratorium Transkrypcji, w którym będzie można przygotować plik zgodnie 
ze standardami zalecanymi przez Google Scholar. Po wyprodukowaniu cyfrowej wersji 
publikacji zostanie ona udostępniona w Repozytorium UWr i powiązana z Usługą ADN 
 
2.2 Rozbudowa Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji (WLT). 
Rozbudowa funkcjonalności istniejącego Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji o 
dodatkowe funkcjonalności: 

1) Integracja systemu WLT z usługą ADN umożliwiającą inicjowanie transkrypcji 
zinwentaryzowanych publikacji, 

2) zautomatyzowanie przesyłania danych z WLT do RUWr, 
3) rozbudowa możliwości trenowania mechanizmów transkrypcji WLT na podstawie 

odpowiednio przygotowanych danych, 
4) wdrożenie modułu rozpoznawania pisma ręcznego, 
5) rozbudowa WLT o mechanizm umożliwiający wykonywanie adnotacji, 
6) rozbudowa WLT o możliwość croudsourcingu przez użytkowników zupełnie 

zewnętrznych dla projektu, którzy zdalnie będą mogli opracowywać materiały 
źródłowe, 



 

7) rozbudowa WLT o funkcjonalności wspierające organizację rozgrywek zespołowych 
w transkrypcji materiałów źródłowych (Transcribathon), 

8) rozbudowa WLT o statystyki, 
9) modyfikacja interfejsu użytkownika pod względem funkcjonalnym, 
10) integracja WLT z Repozytorium UWr , BCUWr oraz Muzeum Cyfrowym UWr w 

zakresie zautomatyzowania pobierania oraz publikowania treści cyfrowych, 
11) zapis wyników OCR w standardzie ALTO wraz z obsługą plików METS, 
12) rozbudowa narzędzi WLT o możliwość edycji i opisywania METS / ALTO 

informacjami strukturalnymi, 
13) rozbudowa o interfejs IIIF Search API jako jeden z interfejsów dla tekstów WLT, 
14) obsługa transkrypcji muzycznych. 

 
2.3 Rozbudowa Repozytorium UWr (RUWr). 
Modyfikacja i rozbudowa  istniejącego Repozytorium UWr polegająca na: 

1) wyodrębnieniu Repozytorium UWr z BCUWr i uruchomienie jako odrębnej usługi na 
osobnej bazie danych z dedykowanymi funkcjonalnościami, 

2) rozbudowie mechanizmów filtrowania, 
3) modyfikacja szablonu metadanych, 
4) wprowadzeniu mechanizmu łączenia atrybutów z zewnętrznymi bazami, 
5) rozbudowie modułu statystyk, 
6) modyfikacji dziedziczenia wartości atrybutów, 
7) wdrożeniu obsługi przechowywania danych badawczych, 
8)  implementacji oznaczania publikacji pełnotekstowych tak by możliwe było łatwe 

filtrowanie z użyciem mechanizmu fasetów, 
9) uruchomieniu wielojęzyczności metadanych poprzez wdrożenie mechanizmu 

wiązania haseł w różnych wersjach językowych (panel tłumaczeń), 
10) wdrożeniu modułu rejestracji historii zmian rekordu, 
11)  dodaniu panelu przepływu rekordów umożliwiającego administratorom 

merytorycznym monitoring modyfikowanych obiektów (kontrola pracy i system 
zatwierdzania rekordów), 

12) wprowadzeniu rozbudowanych mechanizmów oznaczania statusu publikacji, 
13) przenoszeniu obiektu przyciskiem do WLT, 
14) publikacje w formatach audio, video, pdf powinny być opatrzone interfejsem IIIF 

Presentation API.  
 
 
 
 
 

 



 

3. Cel Wstępnych Konsultacji Rynkowych: 
Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest przygotowanie postępowania  
i poinformowania Wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia 
Przedmiotem Konsultacji będą w szczególności zagadnienia:  
- techniczne związane z opisem przedmiotu zamówienia, w tym rozwiązań informatycznych 
i technologicznych, minimalnych wymaganiach sprzętowych, rozwoju systemu, zasad 
wsparcia technicznego, udzielania licencji, funkcjonalności systemu, 
- specyfikacji warunków zamówienia, w tym określenia kryteriów oceny ofert i warunków 
udziału w postępowaniu (w tym wymagań w zakresie zespołu Wykonawcy), 
- projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego , 
- okresu wykonywania przedmiotu zamówienia, 
- wstępnej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Doradztwo będzie wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia i nie będzie zakłócało konkurencji i naruszenia 
zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości. 
 
V. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 
1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, 

spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie 
przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych” składają: 

• prawidłowo wypełnione i podpisane Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach 
Rynkowych (Załącznik nr 1) oraz wszystkie inne dokumenty (foldery, specyfikacje), 
które Uczestnicy uznają za istotne, a które zaprezentują potencjał Uczestnika w 
realizacji opisanych potrzeb UWr; 

• dokument poświadczający należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w 
terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Zgłoszenia można składać:  
2.1. pisemnie na adres wskazany w pkt II;  
2.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego 
dokumentu, na adres: rafal.olszak@uwr.edu.pl  

3. Termin składania zgłoszeń: do 1.03.2021 r. do godziny 12:00. 
4. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.  
5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Wstępnych Konsultacji podmiotów, 

które złożą zgłoszenie do udziału w Konsultacjach po wyznaczonym terminie oraz nie 
spełniają warunków wymaganych w Ogłoszeniu. 

4. Wszelkie pytania dotyczące procedury i przedmiotu Konsultacji należy zgłaszać na 
adres mailowy podany w rozdziale II. 
 

 
 



 

VI. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  
1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z postanowieniami 

„Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych” opublikowanego na 
stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem 
poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego oraz innych 
wymaganych dokumentów, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.  

3. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter 
jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania Wstępnych 
Konsultacji Rynkowych”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski 
powinny być dołączone tłumaczenia na język polski. Jeśli Uczestnik posługuje się 
posługuje się innym językiem, winien zapewnić tłumacza. 

4. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w formie wskazanej w Regulaminie 
przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych w § 6 pkt 4.  

5. Termin zakończenia Konsultacji przewidziany jest na 10.03.2021 r. Uczestnicy zostaną 
powiadomieni osobnym mailem o terminie spotkania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Konsultacji na każdym etapie bez 
podania przyczyny. 

7. Przystąpienie Uczestnika do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem 
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie/przetwarzanie przekazywanych informacji  
w całości lub w części na potrzeby przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Konsultacji 
utworów stanowiących przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze 
zm.), uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody 
Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby 
przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie  
i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez 
Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

8. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów 
uPzp, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego 
oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. 

9. Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  



 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. 
Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany prze Rektora, o celach i sposobach 
przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur 
dotyczących zamówień publicznych decyduje sam jako Administrator; 

b) Administrator wyznaczył osobę pełniąca zadania Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, kontakt poprzez adres email: IOD@uwr.edu.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 w celu związanym z przeprowadzeniem wstępnych konsultacji rynkowych oraz  
w pozostałych przypadkach wskazanych w uPzp; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 
74 ust.1 uPzp, ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach 
wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przeprowadzenia postępowania 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania 
wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach; postepowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez 
okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środkówa. 
pochodzących z UE;  

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest dobrowolne a ich nie podanie uniemożliwi udział we wstępnych 
konsultacjach rynkowych.   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

h) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mailto:IOD@uwr.edu.pl


 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
wstępnych konsultacji rynkowych;  

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia wstępnych konsultacji 
rynkowych oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

 i) nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO; 

- Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji 
międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pani/Pan uzyskać kopię 
danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających 
z uPzp; 

- obowiązek podania przez Panią/pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
wynikającym z uPpz, związanym z udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, 
konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie 
niezaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych 
 

 
Wrocław, ………02.2021 r.  
 
 
Załączniki: 

1. Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych  
2. Regulamin przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych 


	Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
	„Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o
	udzielenie zamówienia publicznego ZNAK SPRAWY:……………………………………. .

