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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331239-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Elbląg: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
2021/S 126-331239

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Krajowy numer identyfikacyjny: 5782490793
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
E-mail: zp@pwsz.elblag.pl 
Tel.:  +48 556290553
Faks:  +48 556290510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwsz.elblag.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.pwsz.elblag.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z wyposażeniem, dostawa gogli 
rozszerzonej rzeczywistości oraz dostawa elektrycznego wózka inwalidzkiego dla Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu
Numer referencyjny: ZP/PN/2312/10/991/2021

II.1.2) Główny kod CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z 
wyposażeniem, dostawa gogli rozszerzonej rzeczywistości oraz dostawa elektrycznego wózka inwalidzkiego dla 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w zakresie:
a) część I: dostawa i wdrożenie symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z wyposażeniem dla 
Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu;
b) część II: dostawa gogli rozszerzonej rzeczywistości dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu;
c) część III: dostawa elektrycznego wózka inwalidzkiego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z wyposażeniem dla Państwowej 
wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
33193000 Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i wdrożenia symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami, zwanego 
dalej Symulatorem, niezbędnego do realizacji zajęć dla studentów Zamawiającego z zakresu projektowania 
uniwersalnego, w tym do:
a) dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (budynek przy al. Grunwaldzkiej 137 w Elblągu):
— licencji bezterminowej na Symulator – 1 licencja,
— urządzeń niezbędnych do uruchomienia i pracy Symulatora, w tym: kombinezon odczuć starczych – 3 sztuki, 
wózek inwalidzki – 2 sztuki,
— sprzętu komputerowego, zwanego dalej Sprzętem, w tym: komputery stacjonarne – 3 sztuki, monitory 
ekranowe – 3 sztuki, komputery przenośne – 6 sztuk,
Gogli oraz kontrolerów wirtualnej rzeczywistości – 8 sztuk;
b) rozładunku, montażu/instalacji i konfiguracji, zapewniającej wzajemną kompatybilność i poprawne 
działanie Sprzętu i Symulatora oraz zdolność do wydajnej współpracy z preinstalowanym oprogramowaniem 
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systemowym, aplikacją symulacyjną oraz urządzeniami wirtualnej rzeczywistości w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego;
c) przeprowadzenia szkolenia dla kadry dydaktycznej Zamawiającego z zakresu użytkowania Symulatora dla 1 
grupy;
d) świadczenia opieki serwisowej dot. Symulatora w okresie realizacji zamówienia na własny koszt i ryzyko oraz 
własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi Wykonawcy.
Szczegółowo zakres zamówienia, w tym szczegółowy opis części zamówienia- parametry urządzeń i 
oprogramowania oraz warunki gwarancji i serwisu oraz opis kryteriów oceny równoważności określony został w 
OPZ oraz w projekcie umowy (Załącznik nr 4). Urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Zawodowe zrozumienie niepełnosprawności” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 
2014–2020, oś priorytetowa 3: „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie: 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-00-PU39/19-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 
30 września 2023 r., w tym w zakresie: dostarczenia, rozładunku, montażu/instalacji i konfiguracji Symulatora 
i Sprzętu: 70 dni od daty zawarcia umowy, przeprowadzenia szkolenia: 40 dni od daty podpisania protokołu 
odbioru Symulatora i Sprzętu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa gogli rozszerzonej rzeczywistości dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy gogli rozszerzonej rzeczywistości AR – 1 szt. niezbędnych do 
realizacji zajęć dla studentów Zamawiającego z zakresu projektowania uniwersalnego do miejsca wskazanego 
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przez Zamawiającego (budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 137 w Elblągu) na własny koszt i ryzyko oraz własnymi 
zasobami ludzkimi i sprzętowymi Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Zawodowe zrozumienie niepełnosprawności” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 
2014–2020, oś priorytetowa 3: „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie: 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-00-PU39/19-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa elektrycznego wózka inwalidzkiego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33193000 Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy elektrycznego wózka inwalidzkiego niezbędnego do realizacji zajęć 
dla studentów Zamawiającego z zakresu projektowania uniwersalnego – 1 szt. wraz z montażem/instalacją i 
konfiguracją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 137 w Elblągu) na 
własny koszt i ryzyko oraz własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Zawodowe zrozumienie niepełnosprawności” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 
2014–2020, oś priorytetowa 3: „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie: 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-00-PU39/19-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, dot. zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie I części zamówienia: tj. którzy 
wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali w sposób należyty co najmniej 2 dostawy z 
montażem i wdrożeniem symulatorów wirtualnej/rozszerzonej rzeczywistości o wartości brutto min. 400 000,00 
PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. Dopuszczalna jest zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 
1 ustawy Pzp, w sytuacjach określonych w paragrafie 11 projektu umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, mogą ubiegać się ponadto Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia;
3) dokumenty określone w rozdziale VIII, w tym przedmiotowe środki dowodowe;
4) dokumenty określone w rozdziale VII, w tym podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, z którego wynika, 
które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dot. Wykonawcy, 
który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp) – na warunkach i w terminie określonych w rozdziale VII.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021
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