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ZATWIERDZAM          Znak sprawy:  51/ZP/20    

                                      

................................  

dn. ................2020 r.      

 
                                                                                                                             

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 214.000  EURO 

zwana dalej w skrócie SIWZ 
 

 

 

I.   Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 

1.   Akademia Marynarki Wojennej, ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia. 

2.   Jednostka prowadząca sprawę: 

      Sekcja Zamówień Publicznych AMW, bud. nr 5, pok. 251, tel.: 261-262-537. 

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (https://platformazakupowa.pl)  

lub email: b.adamczak@amw.gdynia.pl. 

4. Zamawiający wymaga składania oferty drogą elektroniczną, opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (https://platformazakupowa.pl) 

5. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są: 

Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK 

  
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 euro. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 

zamówień publicznych. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) 
 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia rozwiązania informatycznego: 

 

mailto:b.adamczak@amw.gdynia.pl
mailto:b.adamczak@amw.gdynia.pl
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Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie 

szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR 

2. Zamówienie podzielone jest na części - nie 

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień  

CPV: 

a) 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 

b) 30213100-6 Komputery przenośne, 

c) 30231300-0 Monitory ekranowe, 

d) 79632000-3 Szkolenie pracowników. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych   

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.  

 

IV.   Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 

        ust. 6 pkt 3 Pzp 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

V.    Termin wykonania zamówienia 

         Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następujących 

         terminach:  

Etap Zakres prac Termin realizacji 

I 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do o prowadzenia 

oględzin miejsca zdarzenia przez 

techników kryminalistyki  

30 dni od podpisania Umowy 

II 

Dostawa sprzętu niezbędnego do 

realizacji symulacji w środowisku 

wirtualnej rzeczywistości (VR) 

30 dni od podpisania Umowy 

III 

Przeprowadzenie praktycznych 

szkoleń dla kadry dydaktycznej 

prowadzącej zajęcia z 

wykorzystaniem VR 

60 dni od podpisania Umowy 

IV 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki procedury 

triage 

30.11.2020 

V 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do zabezpieczania 

danych cyfrowych  

31.12.2020 
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VI 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces odbioru 

oraz przyjęcia surowców i 

materiałów do magazynu  

30.11.2021 

VII 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces 

sztauowania kontenerów 

30.11.2021 

 

 

VI.    Warunki (podmiotowe i przedmiotowe) udziału w postępowaniu oraz opis   

sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także informacja  

o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

 

l.p Warunek 
Dokument lub oświadczenie na potwierdzenie 

spełnienia warunku 

Sposób złożenia dokumentów 

przez Wykonawcę 

1. Oświadczenie 

dotyczące przesłanek 

wykluczenia art. 25a 

ust.1. i spełnienia 

warunków udziału w 

postępowaniu  

art. 22 ust 1 pkt 2 

Wykonawca dołącza aktualne na dzień 

składania ofert   oświadczenie, które stanowi 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu (JEDZ).  

Dołączyć do oferty 

https://platformazakupowa.pl 

2. Dokument na 

potwierdzenie braku 

podstaw do 

wykluczenia na 

podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 Pzp 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

Po wezwaniu przez 

zamawiającego 

 

https://platformazakupowa.pl 

3. Kompetencje lub 

uprawnienia do 

prowadzenia 

określonej 

działalności 

zawodowej, o ile 

wynika to z 

odrębnych przepisów 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym 

zakresie. 

4. Sytuacja 

ekonomiczna lub 

finansowa 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym 

zakresie. 

5. Zdolność techniczna 

lub zawodowa 
1. Wykaz (załącznik nr 7) usług 

wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również 

Po wezwaniu przez 

zamawiającego 
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wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonane.  

Wykonawca zrealizował na podstawie 

Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce: 

co najmniej 3 (trzy) zamówienia (wartość 

każdej umowy nie może być mniejsza niż 

140 000 zł. brutto) których przedmiotem 

było m.in. dostarczenie minimum jeden z 

zamawianych  symulatorów VR 

wspierających procesy edukacyjne.  

co najmniej 1 (jedno) zamówienie (wartość 

umowy nie może być mniejsza niż  

1 000 000 zł. brutto) których przedmiotem 

było m.in. dostarczenie symulatorów VR 

wspierających procesy edukacyjne. 
 

2. Wykaz osób (załącznik nr 8) skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, 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. 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje : 

a) Zarządzającego usługą tj. osobę 

posiadającą: 

− wykształcenie wyższe,  

− certyfikat zarządzania projektami np. 

PMI, PRINCE2 lub równoważny,  

− minimum 10 letnie doświadczenie 

https://platformazakupowa.pl 
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obejmujące zarządzanie projektami 

edukacyjnymi w roli kierownika 

projektu lub osoby odpowiedzialnej za 

nadzór nad projektem,  

− doświadczenie obejmujące zarządzanie, 

w roli kierownika projektu lub osoby 

odpowiedzialnej za nadzór nad 

projektem, minimum 3 projektami, 

każdy o wartości minimum 150 000,00 

zł brutto, polegającymi na dostawie  i 

wdrożeniu symulatorów VR 

wspierających procesy edukacyjne   

załącznik nr 9 

b) Eksperta merytorycznego tj. osobę 

posiadającą: 

− wykształcenie wyższe, 

− minimum 5 letnie doświadczenie 

obejmujące udział w projektach 

edukacyjnych w roli eksperta 

merytorycznego,  

− doświadczenie obejmujące udział w roli 

eksperta merytorycznego w minimum 3 

projektach, każdy o wartości minimum 

150 000,00 zł brutto,  polegającymi na 

dostawie  i wdrożeniu symulatorów VR 

wspierających procesy edukacyjne 

załącznik nr 10 

 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia według wzoru 

stanowiącego (załącznik nr 1) do oferty. 

Treść zobowiązania powinna bezspornie i 

jednoznacznie wskazywać na zakres 

zobowiązania innego podmiotu, określać 

czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki 

sposób i w jakim okresie będzie ono 

wykonywane. 
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6. Na potwierdzenie 

art. 25 ust. 1 pkt. 2 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty 

zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik 

nr 3)  do SIWZ. 

2. Opis wymagań funkcjonalnych określonych 

w załączniku nr 6. 

3. Scenariusz min. jednej kompletnej symulacji 

wraz z opisem, wykazem i rozmieszczeniem 

interaktywnych przedmiotów oraz instrukcją 

użytkowania w zakresie następujących 

etapów: przygotowanie do symulacji, 

przeprowadzanie symulacji, zakończenia 

symulacji i jej podsumowania. 

4. Pełnomocnictwo osoby przeprowadzającej 

prezentację. 

Dołączyć do oferty 

https://platformazakupowa.pl 

 

 

7. Obowiązek 

informacyjny 

wynikający z RODO 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w 

zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO (załącznik nr 11) 

8. Oświadczenie  

z art. 24 ust. 1 pkt. 

23. 

Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

Ustawy (informacje z otwarcia ofert), 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

( z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  S I W Z ) o 

przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia  

https://platformazakupowa.pl 

 

 

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o wspólne zamówienie przez kilku wykonawców, 

oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (JEDZ) składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI pkt 2 – składa informację  

z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy;  

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
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wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem  

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

5. Podstawy wykluczenia wykonawców:  

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 

13÷22 ustawy PZP.  

2) Stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z 

postępowania Wykonawcę:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 498 z późn. zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) jeżeli  wykonawca  lub  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  14,  

uprawnione  do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 

określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a. zamawiającym, 
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c. członkami komisji przetargowej, 
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

–  chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 

zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy  

z udziału w postępowaniu; 

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 
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6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 

5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.  

 

Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona oceny 

ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany  

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 1 0  dni, aktualnych  

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

VII.   Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium. 

20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr) 

Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, przed 

upływem terminu składania ofert (zgodnie z art., 45 ust. 3 Pzp) 

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480. 

       

VIII.    Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza  

ich składanie. 
 

          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

IX.      Warunki umowy 
 

 Projekt umowy –  załącznik nr 4 do SIWZ.  

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty. 

 

X.     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
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Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej następującymi 

kryteriami:  

 

1. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa: 

Kryterium Waga 

Liczba 

możliwych do 

uzyskania 

punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Cena (C) 60% 60 

       Cena najtańszej oferty 

 C= ------------------------------- x 100 x 60 % 

              Cena oferty badanej 

gdzie: 

C – ilość punktów badanej oferty w tym 

kryterium, 

Cena najtańszej oferty – najniższa cena brutto w 

tym kryterium spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert,  

Cena badanej oferty – cena brutto zaoferowana 

przez Wykonawcę. 

Gotowe wymagania 

funkcjonalne (F) 
40% 40 

Szczegóły zasad oceny gotowych wymagań 

funkcjonalnych (F) opisane są poniżej  

 

 

a) W kryterium Gotowe wymagania funkcjonalne (F) – ocenie podlegać będą gotowe 

wymagania funkcjonalne zadeklarowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie w 

Wykazie gotowych na dzień składania ofert wymagań funkcjonalnych (załącznikiem do 

SIWZ), a następnie zaprezentowane Zamawiającemu podczas zdalnej prezentacji próbki.  

b) Próbka musi się składać z minimum jednego kompletnego symulatora VR (spełniającego 

wszystkie funkcjonalności, przypisane mu w OPZ).  

c) Próbka musi zostać przygotowana z użyciem oferowanej wersji systemu, nie dopuszcza się 

prezentacji poglądowych z użyciem oprogramowania prezentacyjnego np. Microsoft 

Power Point. 

d) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty scenariusz min. jednej 

kompletnej symulacji wraz z opisem, wykazem i rozmieszczeniem interaktywnych 

przedmiotów oraz instrukcją użytkowania w zakresie następujących etapów: 

przygotowanie do symulacji, przeprowadzanie symulacji, zakończenia symulacji i jej 

podsumowania. 

e) Podczas zdalnej prezentacji każde z zadeklarowanych gotowych wymagań funkcjonalnych 

będzie weryfikowane przez Komisję Przetargową na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W 

przypadku pozytywnej weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej Komisja 

Przetargowa uzna, że wymaganie zostało zaprezentowane a prezentacja wykazała jej 

spełnienie. W przypadku spełnienia: 
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więcej niż 125 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 40 punktów; 

90 do 124 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 20 punktów; 

65 do 89 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 10 punktów.  

Regulamin prezentacji:  

a. Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy złożyli oferty a ich oferta nie została 

odrzucona lub nie zostali wykluczeni, do zdalnego zaprezentowania próbki w celu 

potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego. 

b. W każdej z ofert zostaną sprawdzone wszystkie deklarowane jako gotowe wymagania 

funkcjonalne. 

c. Zamawiający przyjmie kolejność Wykonawców prezentujących oferowane rozwiązania w 

zależności od daty i godziny wpłynięcia ofert na platformę zakupową Opennexus, zgodnie 

z zasadą: pierwsza oferta - pierwsza prezentacja. 

d. Prezentacje będą przeprowadzane oddzielnie dla każdego Wykonawcy, w wyznaczonym 

terminie w godzinach od 8:00 do 16:00, na sprzęcie Wykonawcy.  

e. Wykonawcy zostaną poinformowani o kolejności i terminach prezentacji z minimum 3 

dniowym wyprzedzeniem.  

f. Prezentacje będą przeprowadzane zdalnie, przy użyciu systemu do wideokonferencji oraz 

sprzętu do realizacji symulacji w środowisku VR zapewnionych przez Wykonawcę. 

g. Podczas wideoprezentacji muszą być widoczne jednocześnie: ekran komputera na którym 

uruchomiono prezentacje próbki (symulator VR), widok z okularów VR oraz postać osoby 

użytkującej symulator VR podczas prezentacji   

h. Osoby prezentujące muszą posiadać pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do 

przeprowadzenia prezentacji. Pełnomocnictwo musi wynikać z dokumentów złożonych w 

ofercie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

i. Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji będą obecni członkowie komisji 

przetargowej powołanej przez Zamawiającego oraz biegli przedstawieni na początku 

prezentacji. 

j. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z przebiegu prezentacji, który będzie 

załącznikiem do protokołu postępowania.  

k. Ewentualne problemy z połączeniem internetowym lub awarie sprzętowe nie będą 

traktowane jako dysfunkcjonalność prezentowanego rozwiązania. W takim przypadku 

dopuszcza się możliwość dokończenia prezentacji w dniu następnym. 

l. Jeżeli podczas prezentacji wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do naprawienia, 

prezentacja zostanie zakończona i uznana za niezgodną z SIWZ, co spowoduje odrzucenie 

oferty.  

m. Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie wymagania funkcjonalne zostaną uznane za 

zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli prezentacja wykaże, że oferowane rozwiązanie 

rzeczywiście posiada dane funkcjonalności. 
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n. Każde z zadeklarowanych gotowych wymagań funkcjonalnych będzie weryfikowane przez 

Komisję Przetargową na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku pozytywnej 

weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, że wymaganie 

zostało zaprezentowana i prezentacja wykazała jej spełnienie. W przypadku negatywnej 

weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, że 

funkcjonalność nie została zaprezentowana lub prezentacja nie wykazała jej spełnienia. 

o. W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi prezentacji oferta tego Wykonawcy 

zostanie odrzucona.  

 Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. 
 

 

XI. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym 
 

Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą 

przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnej rubryce 

(https://platformazakupowa.pl/amw/aukcje). 

            Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa,  

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie 

poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać  

na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może  

się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane 

zawarte w formularzu oferty. 
 

 

XII. Miejsce i termin składania ofert 
 

1. Oferty i JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy 

składać na https://platformazakupowa.pl do dnia 30.07.2020 r. do godz. 09:00. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia  wykonawcę o złożeniu oferty po terminie  

oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Miejsce otwarcia ofert: 
 

w siedzibie zamawiającego 

bud. nr 5, pok. nr 251  

Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 

dnia 30.07.2020 r. o godz. 09:15 
 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę https://platformazakupowa.pl 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

7. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
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 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny. 

 

XIII.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu  

do składania ofert. 

 

XIV. Opis przygotowania oferty 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; 

b) w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego; 

c) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć 

dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego 

wykonawcy; 

d) dokumenty wymienione w § VI.  

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, która musi obejmować całość  przedmiotu 

zamówienia. 

3. W ofercie wykonawca musi skalkulować cenę dla całości   przedmiotu zamówienia. 

4. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona  

w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone  

są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu 

tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. 

5. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka 

korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego 

postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub  osobę/osoby  uprawnione  

do  reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 

przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują  inne  osoby,  których  uprawnienie  

do  reprezentacji  nie  wynika z  dokumentów  rejestrowych   (KRS, CEiDG) do oferty 

należy dołączyć   pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu 

Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez 

Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w 

formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do oferty 

należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien 

wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik. 

6. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) 

oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy  

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca  

na zasadach  określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców,  
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składane są w oryginale (skan). 

7. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których 

mowa powyżej, składane są w oryginale (skan). 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9.    Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane 

zgodnie zasadami reprezentacji. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

XV.   Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji 

wykonawcy, uwzględniając termin realizacji, doświadczenie i wiedzę zawodową 

wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu 

zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. 

Cena oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.  

W okresie realizacji umowy cena nie podlega waloryzacji. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać 

cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu 

zamówienia. 

3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy. 

 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
           

           Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XVII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę  

            w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  

nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze zostanie przesłane drogą 

elektroniczną albo 15 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób  

lub w krótszym terminie jeżeli zajdzie jedna z przesłanek wymieniona w art. 94 ust.2 

Ustawy Pzp. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 

1Ustawy Pzp. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie  

za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 

oferta tych wykonawców zostanie wybrana.  



 
SIWZ 51 –     Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie 

opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 

 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (załącznik nr 4). 

 

 XIX. Środki ochrony prawnej 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

prowadzoną przez Prezesa UZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje odwołanie. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie 

pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

7.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu  

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

8. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej 

zawarte jest w art. 179-198g Ustawy Pzp oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postepowaniu odwoławczym i sposobu ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), a także w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092). 

XX.     Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXI.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXII.   Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
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XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

 której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

XXIV. Ogłoszenie wyników przetargu 
 

1. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony przez 

Zamawiającego o terminie podpisania umowy.  

2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.amw.gdynia.pl. 

 

XXV. Załączniki do specyfikacji: 
 

1. oświadczenie o poleganiu na zdolnościach innych podmiotów – załącznik nr 1 

2. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – złącznik nr 2 

3. formularz ofertowy – załącznik nr 3 

4. projekt umowy – załącznik nr 4 

5. opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 5 

6. tabela do wypełnienia– załącznik nr 6 

7. wykaz dostaw i usług– załącznik nr 7 

8. wykaz osób– załącznik nr 8 

9. oświadczenie o osobach – załączniki nr 9 - 10 

10. oświadczenie w zakresie RODO – załącznik nr 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amw.gdynia.pl/
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Gdynia, ….06.2020 r. 

______________________ 

Podpisy osób uprawnionych 

 

 

WNIOSKUJĄCY 

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, zawarcie i realizację umowy): 

 

 

……………………………………..___________________________________ 

Martyna BARTKOWSKA 

 
UZGODNIONO Z: 
(Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych) 

 

 

…………………………….__________________________________________ 

Anna PARASIŃSKA 

 

(Kwestorem w zakresie dysponowania środkami finansowymi) 

 

 

________________________ 

kmdr  Waldemar MIRUCKI 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
………………………., dn. …………………… 

 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(dotyczy sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polega na zdolnościach innych podmiotów) 

 

 

Oświadczam, iż podmiotem, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych  

w art. 22a, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na  Dostawę 

licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz 

zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR.  (51/ZP/20) jest*: 

 

 

Miejscowość ............................................... dnia ................ 2020 roku. 

 

 

 

                                                                 ........................................................................ 
                                                                              (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

                                                                                               składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH 

PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP 

Nazwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ja (My) niżej podpisany (ni) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na: 

Dostawę licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie 

szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

(51/ZP/20) obowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję: 

 

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

                                                            

................................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

podmiotu oddającego do dyspozycji swoje zasoby) 
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                            ZAŁĄCZNIK NR 2 
(bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert 

 

 

_____________________ 
       pieczęć firmowa  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Dostawę licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie 

szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

(51/ZP/20),oświadczam, że wobec mnie nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, co oznacza, że: 
 

NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ*  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. 

zm.)  
 

Należąc do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składam poniżej listę podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej: 

 

1. ……………………………..…. 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

             

 

Miejscowość ................................. dnia ..................................... 2020 roku. 

 

 

................................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
                              wypełniony formularz winien być pierwszą stroną oferty 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 

Nazwa Wykonawcy (firmy)  
 

................................................................................................................................................ 
 

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)  

 

……………………................................................................................................................ 
 

Adres do korespondencji 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Nr telefonu/faks/e-mail  ………............../......................................./........................................ 

 
NIP                      .................................................................................................................... 

 

REGON              ..…............................................................................................................... 
 

  

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą:  TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

 

 Jednostki centralne komputerów, serwery, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki oraz 

urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory, switche sieciowe, routery i 

modemy)  objęte są „0” stawką VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 Ustawy. 

Zamawiający będzie się ubiegał o formalną zgodę organu założycielskiego na zakup 

sprzętu komputerowego z 0 stawką podatku VAT po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Spowodowane jest to wpisaniem wykonawcy w dokumencie potwierdzającym zastosowanie 0 

stawki podatku VAT. 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na:  

Dostawę licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie 

szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

(51/ZP/20) 
 

 

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: 

cena 

netto.......................................................................................................................................PLN  

 

(słownie: .....................................................................................................................................) 
 

podatek 
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VAT.......................................................................................................................................PLN 
 

cena 

brutto......................................................................................................................................PLN 

 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

 

Lp. Sprzęt Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

 
A B C =B*C D =C*D =B*C*D 

1. Zestawy komputerowe 4   0   

 

1. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SIWZ, tj. 60 dni od daty jej otwarcia. 

2. Oferta liczy ……………..  kolejno ponumerowanych stron. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

3.1. ……………………………………………………………… 

3.2. ……………………………………………………………… 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon........................... e-mail....................................... 

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

 

 

 _________________________________________ 
        podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

(imię i nazwisko)                                                                                                      
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ZAŁĄCZNIK NR 4  

 

 

PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA nr ………./2020 

 

zawarta w dniu …………2020 r. pomiędzy: 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 

ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93, REGON 190064136, 

w imieniu i na rzecz której działa: 

Rektor-Komendant – kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,  

a  

.......................................,”, reprezentowaną przez:  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą,  

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich 

osobna „Stroną”.  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego w dniu …………..  nr …….. na dostawa licencji i wdrożenie 

symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki 

serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z dnia 27.09.2019 

r.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Strony postanawiają co następuje:  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością 

zamówienie publiczne obejmujące: 

a. Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR: 

i. do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia przez techników kryminalistyki  

ii. do nauki procedury triage 

iii. do zabezpieczania danych cyfrowych  

iv. do nauki czynności składających się na proces odbioru oraz przyjęcia 

surowców i materiałów do magazynu  

v. do nauki czynności składających się na proces sztauowania kontenerów 
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vi. do nauki procedury triage 

b. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji symulacji w środowisku wirtualnej 

rzeczywistości (VR);  

c. przeprowadzenie praktycznych szkoleń dla kadry dydaktycznej prowadzącej 

zajęcia z wykorzystaniem VR; 

d. Świadczenie opieki serwisowej dla wdrożonych symulatorów VR 

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „………………………..……..” 

zadanie …….. podzadania ………………….. współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo 

Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół 

wyższych.  

 

3. Wykonanie przedmiotu Umowy zostało podzielone na Etapy: 

Etap Zakres prac Termin realizacji 

I 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do o prowadzenia 

oględzin miejsca zdarzenia przez 

techników kryminalistyki  

30 dni od zawarcia Umowy 

II 

Dostawa sprzętu niezbędnego do 

realizacji symulacji w środowisku 

wirtualnej rzeczywistości (VR) 

30 dni od zawarcia Umowy 

III 

Przeprowadzenie praktycznych 

szkoleń dla kadry dydaktycznej 

prowadzącej zajęcia z 

wykorzystaniem VR 

60 dni od zawarcia Umowy 

IV 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki procedury 

triage 

do dnia 30.11.2020 

V 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do zabezpieczania 

danych cyfrowych  

do dnia 31.12.2020 
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VI 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces odbioru 

oraz przyjęcia surowców i 

materiałów do magazynu  

do dnia 30.11.2021 

VII 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces 

sztauowania kontenerów 

do dnia 30.11.2021 

4.  

 

4. Wykonawca zapewni opiekę serwisową dla dostarczonych i wdrożonych symulatorów VR 

w okresie realizacji projektu…….., tj. nie krócej niż do dnia … 

5. Sprzęt niezbędny do realizacji symulacji w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR) 

będzie objęty gwarancją Producenta, zgodnie z zapisami SIWZ.  

6. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz wymagania techniczne określone zostały  

w SIWZ.  

§ 2 

Obowiązki Stron 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i treścią Umowy. 

2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminach właściwych dla realizacji zadań 

lub na każdy wniosek otrzymany od Wykonawcy, udzieli Wykonawcy wszelkich 

informacji i danych będących w posiadaniu Zamawiającego koniecznych 

dla prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, przy 

zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa właściwymi dla przedmiotu Umowy, 

oraz zgodnie z warunkami Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu lub działającej na jego 

rzecz osobie trzeciej, bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w formie 

i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji 

mających wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi 

i wyjaśnień dotyczących postępu realizacji prac w formie pisemnej lub elektronicznej 

na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

Udzielanie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w zdaniu pierwszym 

będzie odbywało się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania przez 
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Wykonawcę pisma od Zamawiającego, przy czym termin ten może być zostać wydłużony, 

o czym uprzednio Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 

na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż: 

1)  posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia informatyczne niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy; 

2)  personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada 

doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

8. Wykonawca gwarantuje, iż: 

1)  dostarczone Symulatory VR, środowisko uruchomieniowe będą zgodne z Umową 

i będą realizowały wszystkie funkcjonalności opisane W SIWZ przy zachowaniu 

określonej wydajności; 

2)  oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostanie 

wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane 

na własny koszt Wykonawcy w punktach wskazanych przez Zamawiającego, 

3)  dokona uruchomienia i wdrożenia Symulatorów VR wraz ze środowiskiem 

uruchomieniowym oraz przeszkolenia bezpośrednich użytkowników w terminach 

określonych w Ramowym Harmonogramie. Wykonawca dostarczy oprogramowanie  

w wersji polskojęzycznej z wyłączeniem oprogramowania niemającego na rynku 

odpowiednika w wersji polskiej. 

4)  dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych 

oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony 

przez Wykonawcę przedmiot Umowy, jak również, że dostarczony przez 

Wykonawcę przedmiot Umowy nie jest obciążony zastawem, zastawem 

rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi 

prawami rzeczowymi; 

5)  dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów 

blokujących jego funkcje zrealizowane i wolne od wirusów, koni trojańskich, 

robaków i innych szkodliwych programów; 

6)  rozwiązania przyjęte do wdrożenia oprogramowania zapewnią kompatybilność 

z innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie 

przewidzianym w SIWZ. 

7) dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad i zgodny z Umową i będzie 

spełniał wszystkie parametry opisane W SIWZ przy zachowaniu określonej 

wydajności; 
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9. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego 

zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczególności do: 

1)  zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach określonych w SIWZ – Ramowy 

Harmonogram etapów realizacji przedmiotu Umowy; 

2)  zrealizowania wszystkich prac, objętych przedmiotem Umowy oraz wymaganiami 

określonymi w SIWZ; 

3)  przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 

oraz przepisów wewnętrznych o ochronie informacji. 

10. Wykonawca będzie archiwizował wszelką dokumentację związaną z realizacją Umowy 

przez okres pięciu lat liczony od dnia jej zawarcia bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru 

Przedmiotu Zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 

Zamawiający będzie miał prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy wyłącznie 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, takich jak dokumentacja projektowa 

Symulatorów VR wraz ze środowiskiem uruchomieniowym, która była wcześniej 

udostępniona Zamawiającemu na podstawie Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, wchodzących w zakres przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 1 oraz wykonania i dostarczenia dokumentacji (scenariusze 

do Symulatorów VR) związanej z realizacją umowy w języku polskim. 

12. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1)  Powołania i utrzymania przez cały okres trwania umowy funkcji Koordynatora 

projektu.; 

2)  Udzielenia Wykonawcy niezbędnych informacji w przypadku wątpliwości 

dotyczących interpretacji przepisów prawa i procedur mających wpływ 

na wykonywany przedmiot Umowy. 

13. Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania w okresie obowiązywania Umowy. 

W tym celu obydwie Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za właściwą realizację 

zobowiązań Stron wynikających z Umowy i zapewnienie zgodnego współdziałania, 

a Zamawiający zobowiązuje się, iż na bieżąco będzie utrzymywać z Wykonawcą kontakt 

w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym przekazywał 

Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do jej należytego wykonania.  

14. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania 

Umowy (w tym opóźnień w wykonaniu Umowy) lub niewykonania Umowy 

w przypadkach i w zakresie, gdy nienależyte wykonanie przez Wykonawcę Umowy 

lub niewykonanie Umowy, spowodowane jest brakiem współpracy ze strony 

Zamawiającego.  

15. W przypadku kiedy dotrzymanie przez Wykonawcę jakichkolwiek terminów określonych 

w Umowie stanie się niemożliwe na skutek braku ścisłego współdziałania ze strony 

Zamawiającego, Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za nieterminowe 
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wykonanie wdrożenia w zakresie wywołanym brakiem współdziałania przez 

Zamawiającego i ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania prac o okres równy 

okresowi braku współpracy ze strony Zamawiającego.  

16. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy lub prolongata terminów umownych 

w zakresie wynikającym z braku współdziałania ze strony Zamawiającego mogą nastąpić 

wyłącznie pod warunkiem, że Wykonawca poinformował uprzednio Zamawiającego 

o braku wymaganego współdziałania niezwłocznie po wykryciu takiego faktu, precyzując 

zakres stwierdzonych uchybień i wyznaczył dodatkowy, stosowny termin na usunięcie 

uchybień, który nie został dochowany przez Zamawiającego.   

17. Zamawiający utworzy i utrzyma przez okres ważności umowy stanowisko Kierownika 

Projektu. 

18. Wykonawca utworzy i utrzyma przez cały okres ważności Umowy stanowisko 

Kierownika wdrożenia. Obowiązki Kierownika wdrożenia pełnić będzie: 

………………………... 

§ 3 

Etapy i terminy realizacji prac 

1. Dla poszczególnych Etapów wykonania przedmiotu Umowy przewidziane są następujące 

terminy:  

Etap Zakres prac Termin realizacji 

I 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do o prowadzenia 

oględzin miejsca zdarzenia przez 

techników kryminalistyki  

30 dni od zawarcia Umowy 

II 

Dostawa sprzętu niezbędnego do 

realizacji symulacji w środowisku 

wirtualnej rzeczywistości (VR) 

30 dni od zawarcia Umowy 

III 

Przeprowadzenie praktycznych 

szkoleń dla kadry dydaktycznej 

prowadzącej zajęcia z 

wykorzystaniem VR 

60 dni od zawarcia Umowy 

IV 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki procedury 

triage 

do dnia 30.11.2020 

V 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do zabezpieczania 

danych cyfrowych  

do dnia 31.12.2020 
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VI 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces odbioru 

oraz przyjęcia surowców i 

materiałów do magazynu  

do dnia 30.11.2021 

VII 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces 

sztauowania kontenerów 

do dnia 30.11.2021 

 

§ 4 

Zasady odbioru prac 

1. Wykonanie Etapu prac objętego Umową lub Umowy kończy się podpisaniem przez 

przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Etapu lub Protokołu Odbioru Przedmiotu 

Umowy, na zasadach przewidzianych poniżej.  

2. O gotowości do odbioru Etapów lub całego przedmiotu Umowy Wykonawca 

powiadamiać będzie Zamawiającego, który w terminie 5 dni od powiadomienia jest 

zobligowany do podpisania protokołu odbioru danego Etapu, ewentualnie zgłosi w tym 

terminie swoje zastrzeżenia, co do niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem 

Umowy. 

3. Jeżeli w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru, 

Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru i nie zgłosi na piśmie uzasadnionej 

odmowy takiego potwierdzenia, to Strony uznają, iż Zamawiający potwierdza bez 

zastrzeżeń należyte wykonanie prac w ramach danego Etapu. Protokoły Odbioru 

podpisywane będą przez Kierownika Projektu lub inną osobę pisemnie upoważnioną 

przez Kierownika Projektu lub Zamawiającego.  

4. Odbioru, w tym podpisania Protokołu Odbioru Etapu oraz Protokołu Odbioru Przedmiotu 

Umowy dokonują Kierownicy Projektu obu stron.  

5. Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony na podstawie 

zaakceptowanych Protokołów Odbioru wszystkich Etapów przewidzianych do realizacji 

w ramach niniejszej Umowy. 

§ 5 

Prawa autorskie i licencje 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że utwory wytworzone w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy i dostarczone oprogramowanie standardowe oraz  korzystanie z nich 

przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw 

własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz 

danych. 
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2. Wykonawca oświadcza, że: 

1)  wszelkie prawa do Symulatorów VR oraz środowiska uruchomieniowego, 

w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej należą 

do Wykonawcy lub Wykonawca posiada prawo do dysponowania nimi; 

2)  wszelkie prawa do nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zmian 

Symulatorów VR oraz środowiska uruchomieniowego będą przysługiwały 

Wykonawcy lub Wykonawca będzie posiadał prawo do dysponowania nimi; 

3)  nie istnieją i nie będą istnieć w przyszłości żadne przeszkody prawne lub faktyczne 

uniemożliwiające lub ograniczające możliwość udzielenia Zamawiającemu licencji, 

na warunkach określonych w Umowie, na korzystnie z Symulatorów VR, a także 

z nowych wersji Symulatorów VR. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, a w obszarach, w których Wykonawca nie 

posiada majątkowego prawa autorskiego – dalszej licencji (sublicencji), na korzystnie 

z Symulatorów VR oraz środowiska uruchomieniowego na następujących polach 

eksploatacji: 

1)  korzystnie z wszystkich funkcjonalności Symulatorów VR oraz środowiska 

uruchomieniowego bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz bez jakichkolwiek 

ograniczeń; 

2)  instalowanie, deinstalowanie, uruchamianie, odtwarzanie, wyświetlanie, 

przechowywanie, stosowanie Symulatorów VR oraz środowiska uruchomieniowego; 

3)  korzystanie z nowych wersji Symulatorów VR, które ukazały się w okresie 

obowiązywania opieki serwisowej, o której mowa w § 9 Umowy; 

4. Wykonawca dostarczy licencje / sublicencje w terminach określonych w harmonogramie 

prac. 

5. Licencje i sublicencje są udzielane na czas nieokreślony na całe terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Licencje i sublicencje mają charakter niewyłączny, bezterminowy, odpłatny - w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, z możliwością zainstalowania 

i użytkowania każdego z symulatorów VR na czterech stacjach roboczych, przez 

nieograniczoną liczbę użytkowników. Sublicencje udzielone są wyłącznie w zakresie, 

w jakim Wykonawca dysponuje tym prawem, z tym zastrzeżeniem, że prawa 

Zamawiającego nie może być ograniczone w zakresie wymaganym w dokumentacji 

postępowania, w wyniku którego zawarto Umowę. 

7. Wykonawca może wypowiedzieć licencje z zachowaniem 25-letniego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 6 

Szkolenia 
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1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie praktyczne dla kadry 

dydaktycznej prowadzącej zajęcia z wykorzystaniem VR . 

2. Wykonawca zapewni realizację szkolenia w wymiarze 8. godzin dla każdej osoby 

biorącej udział w szkoleniu. 

3. Szkolenie będzie prowadzone w siedzibie Zamawiającego. 

4. Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.  

5. Wykonawca zapewni wykwalifikowanego trenera, catering, materiały szkoleniowe, sprzęt 

treningowy VR. 

6. Szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim w formie ćwiczeń praktycznych. 

7. Zamawiający uzna szkolenie za przeprowadzone niezależnie od liczby biorących w nim 

udział uczestników. 

§ 7 

Opieka serwisowa 

1. Wykonawca zapewni opiekę serwisową dla dostarczonych i wdrożonych symulatorów VR 

w okresie realizacji projektu…….., tj. nie krócej niż do dnia ….  

2. Usługa ta będzie obejmowała naprawianie błędów oraz aktualizacje Symulatorów VR 

w celu zapewnienia jego funkcjonalności.  

3. Naprawa ewentualnych błędów nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni roboczych 

(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc 

od dnia zgłoszenia (e-mailem), chyba że strony w oparciu o stosowny protokół wzajemnie 

podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.  

4. W ramach aktualizacji Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu najnowszą 

obowiązującą wersję poszczególnych modułów aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR), 

w terminie 21 dni od daty ukazania się na rynku. 

5. Usługa będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego lub przez zdalny dostęp 

do Systemu VR oraz Symulatora VR. 

6. Sprzęt niezbędny do realizacji symulacji w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR) 

będzie objęty gwarancją Producenta, na warunkach określonych w SIWZ oraz kartach 

gwarancyjnych. 

7. Na dzień podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni, 

że Symulatory VR oraz środowisko uruchomieniowe działają poprawnie. 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. 

 

§ 8 

Współdziałanie Stron i organizacja prac 

1. Zmiana Kierownika ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, o których mowa w § 3 

ust. 17 i 18 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna 

z chwilą otrzymania przez adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela.  
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2. Wykonawca może – w zakresie przedmiotu Umowy – powierzyć wykonanie usług 

podwykonawcom.  

3. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcy(-om) realizację następującego 

zakresu prac: …………………………………………………… 

4. W okresie realizacji Umowy zmiana podwykonawców, może nastąpić po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. Powiadomienie to Wykonawca przedłoży 

na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług nowemu 

podwykonawcy. Zmianę podwykonawcy Zamawiający zaakceptuje wyłącznie wtedy, 

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanego podwykonawcy są takie same lub wyższe 

od kwalifikacji i doświadczenia dotychczasowego podwykonawcy. 

5. Zlecenie usług podwykonawcom może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego. Powiadomienie to wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje 

i doświadczenie podwykonawcy Wykonawca przedłoży na 7 (siedem) dni przed 

planowanym skierowaniem do wykonania usług temu podwykonawcy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania proponowanego przez Wykonawcę 

podwykonawcy. 

6. Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), 

w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

 

§ 9 

Warunki i terminy płatności wynagrodzeń 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne 

niezmienne wynagrodzenie w kwocie ……………… zł (słownie: 

………………………..) netto powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości 

obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Strony ustalają, iż w przypadku wszelkich 

odwołań w niniejszej Umowie do łącznej wysokości wynagrodzenia, należy przez 

to rozumieć wynagrodzenie brutto w maksymalnej wysokości, określone w kwocie, 

o której mowa w zdaniu poprzednim. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po odbiorze poszczególnych 

Etapów, potwierdzonym Protokołem Odbioru danego Etapu lub Protokołem Odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

3. Każda część wynagrodzenia stanowi element sumy wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu Umowy – w wysokości odpowiednio za dany Etap przy czym:  

 

Eta

p 
Zakres prac PŁATNOŚĆ 
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I 

Dostawa licencji i wdrożenie symulatora 

VR do o prowadzenia oględzin miejsca 

zdarzenia przez techników kryminalistyki  

………………………………….. zł 

netto (słownie: 

………………………………….… 

złotych 

…………………………………..… 

groszy), zostanie wypłacone 

Wykonawcy po wykonaniu Etapu 

II 

Dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji 

symulacji w środowisku wirtualnej 

rzeczywistości (VR) 

………………………………….. zł 

netto (słownie: 

………………………………….… 

złotych 

…………………………………..… 

groszy), zostanie wypłacone 

Wykonawcy po wykonaniu Etapu 

III 

Przeprowadzenie praktycznych szkoleń dla 

kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia z 

wykorzystaniem VR 

………………………………….. zł 

netto (słownie: 

………………………………….… 

złotych 

…………………………………..… 

groszy), zostanie wypłacone 

Wykonawcy po wykonaniu Etapu 

IV 
Dostawa licencji i wdrożenie symulatora 

VR do nauki procedury triage 

………………………………….. zł 

netto (słownie: 

………………………………….… 

złotych 

…………………………………..… 

groszy), zostanie wypłacone 

Wykonawcy po wykonaniu Etapu 

V 
Dostawa licencji i wdrożenie symulatora 

VR do zabezpieczania danych cyfrowych  

………………………………….. zł 

netto (słownie: 

………………………………….… 

złotych 

…………………………………..… 

groszy), zostanie wypłacone 

Wykonawcy po wykonaniu Etapu 
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VI 

Dostawa licencji i wdrożenie symulatora 

VR do nauki czynności składających się na 

proces odbioru oraz przyjęcia surowców i 

materiałów do magazynu  

………………………………….. zł 

netto (słownie: 

………………………………….… 

złotych 

…………………………………..… 

groszy), zostanie wypłacone 

Wykonawcy po wykonaniu Etapu 

VII 

Dostawa licencji i wdrożenie symulatora 

VR do nauki czynności składających się na 

proces sztauowania kontenerów 

………………………………….. zł 

netto (słownie: 

………………………………….… 

złotych 

…………………………………..… 

groszy), zostanie wypłacone 

Wykonawcy po wykonaniu Etapu 

 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 

VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności 

koszty dostarczenia i instalacji Symulatorów VR oraz środowiska uruchomieniowego, 

dostarczenie sprzętu,  realizacji szkolenia, wykonanie kompletnej dokumentacji, koszty 

podróży, świadczenie opieki na zasadach określonych w Umowie oraz uprawnień 

licencyjnych na wszystkich polach eksploatacji. Wykonawcy nie przysługuje zwrot 

od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków 

poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

6. Wystawione przez Wykonawcę faktury VAT zostaną dostosowane do potrzeb 

Zamawiającego (w szczególności gdy poszczególne pozycje będą finansowane w ramach 

realizowanych projektów POWR). 

7. Wynagrodzenie za poszczególne Etapy Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru danego Etapu, 

w terminie do 21 dni od daty jej dostarczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………………………… z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie dostarczonego Zamawiającemu przez 

Wykonawcę: 

1) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT dotyczącej danego Etapu, 

opiewającej na kwotę wynagrodzenia dotyczącego danego Etapu; 

2) kopii Protokołu Odbioru danego Etapu, którego dotyczy faktura, podpisanego przez 

Strony. 
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9. Numer rachunku rozliczeniowego wymieniony w ust. 7 jest rachunkiem bankowym dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z poźn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. Wymieniony w 

ust. 7 numer rachunku bankowego: 

1) jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13) Ustawy o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.), 

2) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być 

dokonana płatność Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 

dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie 

pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 

o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 

W przypadku, gdy  rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność 

nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13) Ustawy o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym 

wskazany do płatności  rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś 

okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie w zapłacie. 

10. Jeśli dla numeru rachunku rozliczeniowego wskazanego przez Wykonawcę w 7, 

prowadzony jest rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w 

tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 7. 

2) Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  w 

mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment. 

3) Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 

świadczenia zwolnione lub opodatkowane 0% stawką VAT. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na wystawianych fakturach 

adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e pkt 18a Ustawy 

o podatku od towarów i usług w przypadku gdy wartość faktury przekracza kwotę 

określoną w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)  

11. Zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje 

finansowe, w tym z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT 

powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z 

tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba 

ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobzga2dgltqmfyc4nbzhaytonrrgm
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zm.) oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów  podatkowych lub 

konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów 

na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.). 

 

§ 10 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:  

1) terminu realizacji przedmiotu Umowy (Harmonogramu prac), gdy zaistnieje przerwa 

w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

2) terminu realizacji przedmiotu Umowy w wypadku zajścia okoliczności, które nie były 

znane w chwili zawarcia Umowy, 

3) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

lub wytycznych dotyczących ich realizacji, 

2. Zaistnienie sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1) może stanowić podstawę do wystąpienia 

przez Wykonawcę do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji Umowy o okres 

odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy. 

3. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towaru 

i usług; i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany określonej w ust. 3 

wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie powiększona lub 

obniżona o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej stawki 

podatku VAT. 

5. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3, Wykonawca będzie 

uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym 

w szczególności do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, 

w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 3 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać określenie 

kwoty, o jaką ma wzrosnąć lub zmaleć wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany 

wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa powyżej, 

do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 3 Umowy, pod rygorem utraty 

prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym 
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w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 Umowy na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

6. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, 

uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia 

zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości 

wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

7. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony 

do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów 

źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości 

wynagrodzenia.  

8. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne wykonawcy 

z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 3, zmiany obowiązują od dnia wejścia 

w życie zmian z postanowienia ust. 3. 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 

okolicznościach i wysokościach: 

1) z tytułu zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek Etapu Umowy – w wysokości 

0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Etapu, o którym mowa 

za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki Wykonawcy jednak nie więcej niż 30% 

kwoty tego wynagrodzenia, 

2) z tytułu zwłoki Wykonawcy w usunięciu błędów oprogramowania,  

w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, liczony od godziny/dnia wyznaczonego na 

usunięcie awarii, nie więcej jednak niż 30% kwoty tego wynagrodzenia, 

3) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie – karę  

w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, 

4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– karę w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1.  

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą podlegać stosownemu łączeniu, przy czym 

ich łączna wysokość w jakiej łącznie mogą zostać nałożone nie przekroczy 50% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może 

żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych z 

zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 

Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia. 

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy 

wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej określonej w § 17 

Umowy.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Pzp 

i Kodeks cywilny. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli 

druga Strona narusza w rażący sposób postanowienia Umowy. 

2. Do rażącego naruszenia Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:  

1) Wykonawca opóźni się w realizacji prac dotyczących etapów, o okres dłuższy niż 30 

dni roboczych,  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy 

Strona, której przysługuje prawo odstąpienia powinna wezwać w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania do zaniechania przez drugą Stronę rażących naruszeń postanowień 

Umowy i usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń. W przypadku bezskutecznego 

upływu ww. terminu Stronie przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być 

sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.  

4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt 1). W tym 

przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od 

Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, bez konieczności wcześniejszego 

wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. Prawo to przysługuje w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej skorzystanie z prawa 

odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej 

pracy i sprzętu. 

6. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w 

części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część 

świadczenia nie będzie miała dla Strony odstępującej od Umowy wartości ze względu na 

brak możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie.  

 



 
SIWZ 51 –     Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie 

opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 

§ 13 

Inwentaryzacja prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji prac wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez przedstawicieli 

Stron. 

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót stanowiące 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z której winy doszło do 

odstąpienia od Umowy.  

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości …. 

złotych (słownie:……………………………..złotych…………groszy) w formie 

................................................ 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy tj. kwotę …. zł 

(słownie: … złotych … groszy) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy 

(tj. od podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia) i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany. 

 

§ 15 

Siła wyższa 

1. Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 

zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez 

Stronę jej obowiązków, w szczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki 

terrorystyczne, strajki, pandemie, epidemie. 

2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest wynikiem działania Siły 

Wyższej. 

3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej 

bezzwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej i jej 

przyczynach. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby  

w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zaistnienia Siły Wyższej przedstawić 

drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności 

Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. 
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5. Jeżeli po zawiadomieniu Strony w formie pisemnej nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron 

będzie kontynuowała prace w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.  

6. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z 

Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie 

odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań. 

7. W przypadku, gdy okres siły wyższej trwa przez co najmniej 7 dni Umowa ulega 

rozwiązaniu w dniu doręczenia zawiadomienia drugiej Stronie, zgodnie z ust. 5, bez 

dodatkowego wypowiedzenia, a wszelkie świadczenia wzajemne do tego czasu uiszczone 

podlegają zwrotowi na wezwanie drugiej Strony. Stronom nie przysługuje roszczenie o 

odszkodowanie ani o zwrot kosztów związanych z przygotowaniem się do wykonania 

umowy. Strony mogą uzgodnić również zmianę terminu wykonania Umowy jeśli jest to 

uzasadnione okolicznościami i interesem obu Stron. 

 

§ 16 

Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji 

dotyczących Zamawiającego oraz Jego pracowników, współpracowników i podmiotów z 

Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji niniejszej 

Umowy.  

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści 

Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji 

dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, 

jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 

jakichkolwiek dokumentów do których ma dostęp w wyniku realizacji Umowy, w innych 

celach niż do jej realizacji. 

4. Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy:  

1) informacji publicznie dostępnych, 

2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były 

objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu, 

3) obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń.  

5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji 

na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu 

możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym 

rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o 

żądaniu ujawnienia.  
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6. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 - 3, przez swoich 

pracowników i podwykonawców.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, jeśli dane takie zostaną mu przez Zamawiającego powierzone do 

przetwarzania w trakcie lub w związku z realizacją Umowy. 

8. W chwili, gdy dane w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do 

świadczenia przez niego usług na rzecz Zamawiającego, a także na każde żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane 

lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W 

żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać 

udostępnione osobom trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w 

sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie. 

9. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy – Osoby dedykowane do 

realizacji przedmiotu Umowy otrzymają stosowne upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych. 

§ 17 

Rozstrzyganie sytuacji spornych 

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących 

realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują, się do ich rozwiązywania w 

drodze negocjacji. 

2. W przypadku, gdy postępowanie w drodze negocjacji nie przyniesie ugody, strony 

poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym 

sporem, dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej.  

 

 

 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, 

a wynikające z postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie 



 
SIWZ 51 –     Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie 

opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 

w formie pisemnej albo faksem. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie 

nie wywołują, skutków prawnych ani faktycznych. Za termin przekazania przyjmuje się 

datę potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej albo datę dostarczenia faksu 

na wymieniony w Umowie nr faksu. 

5. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone niniejszą 

Umową winny być składane i dokonywane na następujące adresy:  

 

1) Do Wykonawcy:  

 

- Imię i nazwisko:     

- Adres:    

- Numer telefonu      

- Numer faksu:      

 

2) Do Zamawiającego  

 

- Imię i nazwisko:    

- Adres:     

- Numer telefonu     

- Numer faksu:     

 

6. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie 

swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po 

dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu 3 (słownie: 

trzech) dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany.  

7. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 6 

powyżej, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie 

za doręczoną.  

8. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 

1649), oświadcza iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca.  

10. Załączniki stanowią integralną część Umowy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA  
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Uzgodniono pod względem: 

 

 

 

 

Finansowym …………………………… 

 

 

 

 

Prawnym ……………………………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………... 

 

Wzór Protokołu Odbioru Etapu  

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 

 

Sporządzony w dniu <………………………> r., w siedzibie…….., na podstawie umowy 

nr <…> z dnia <…>. 

1. Komisja odbioru w składzie:  

Członkowie: <…> 

  

przystąpiła do odbioru przedmiotu Umowy w części dotyczącej wykonania prac Etapu <…>. 

 

2. W odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy - <…> 

(imię i nazwisko)  

 

Przedstawiciel Wykonawcy przedstawił do odbioru następujące zatwierdzone produkty:  

1) <..> – data akceptacji: <…> 

2) <…> – data akceptacji: <…> 

3) <…> – data akceptacji: <…> 

<…> 

3. Zgodnie z ww. Umową, wartość usług wynosi: <…> zł brutto.  

4. Usługi wykonano w terminie umownym (jeżeli nie, to w jakim, ewentualne kary umowne).  

 

Uwagi:  

<…> 

 

Załączniki:  

<…> 

 

 

W imieniu Zamawiającego:       W imieniu 

Wykonawcy:  
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Załącznik nr 2 do Umowy nr … 

 

Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia  

  

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

Sporządzony w dniu <…> r., w siedzibie ……., na podstawie umowy nr <…> z dnia 

<…>. 

1. Komisja odbioru w składzie:  

Członkowie: <…> 

 

po przeprowadzeniu kontroli wykonania prac przewidzianych Umową stwierdza:  

1. Zgodność jakości świadczonych usług z parametrami i funkcjonalnościami określonymi 

w Umowie.  

2. Wykonanie prac z należytą starannością.  

 

Niniejszy Protokół jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

zgodnie z treścią zawartej Umowy.  

 

Uwagi:  

<…> 

 

Załączniki:  

<…> 

 

W imieniu Zamawiającego:       W imieniu 

Wykonawcy:  

 

<…>         <…>  

 

zapewniającego rozwój systemu. 

 

…………………………………… 

 

Podpis i pieczęć uprawnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1. Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR: 

a. do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia przez techników kryminalistyki  

b. do nauki procedury triage 

c. do zabezpieczania danych cyfrowych  

d. do nauki czynności składających się na proces odbioru oraz przyjęcia surowców i 

materiałów do magazynu  

e. do nauki czynności składających się na proces sztauowania kontenerów 

2. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji symulacji w środowisku wirtualnej 

rzeczywistości (VR);  

3. przeprowadzenie praktycznych szkoleń dla kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia z 

wykorzystaniem VR; 

4. Świadczenie opieki serwisowej dla wdrożonych symulatorów VR 

2. Warunki licencyjne 

 

1. Na każdy symulator VR zakupiona zostanie 1 licencja bezterminowa, tj. bez 

ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania. 

2. Dostarczone symulatory wirtualnej rzeczywistości (dalej Symulator VR) zostaną 

zainstalowane i będą użytkowane na czterech stacjach roboczych, przy założeniu 

nieograniczonej liczby użytkowników.  

3. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a Wykonawca dopełni 

wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami 

producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem 

dostarczonych Symulatorów VR. 

3. Etapy projektu i termin realizacji  

 

Etap Zakres prac Termin realizacji 

I 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do o prowadzenia 

oględzin miejsca zdarzenia przez 

techników kryminalistyki  

30 dni od podpisania Umowy 
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II 

Dostawa sprzętu niezbędnego do 

realizacji symulacji w środowisku 

wirtualnej rzeczywistości (VR) 

30 dni od podpisania Umowy 

III 

Przeprowadzenie praktycznych 

szkoleń dla kadry dydaktycznej 

prowadzącej zajęcia z 

wykorzystaniem VR 

60 dni od podpisania Umowy 

IV 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki procedury 

triage 

30.11.2020 

V 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do zabezpieczania 

danych cyfrowych  

31.12.2020 

VI 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces odbioru 

oraz przyjęcia surowców i 

materiałów do magazynu  

30.11.2021 

VII 

Dostawa licencji i wdrożenie 

symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces 

sztauowania kontenerów 

30.11.2021 

 

4. Wymagania funkcjonalne dla Symulatorów VR   

 

Wymagania funkcjonalne wspólne dla wszystkich Symulatorów VR.  
Symulatory VR będą działać w oparciu o wspólne środowisko uruchomieniowe (zwane dalej 

Systemem VR) zapewnione przez Wykonawcę. Wykonawca w ramach przedmiotu 

zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć System VR i zintegrować go z portalem 

edukacyjnym Zamawiającego (szczegółowy opis portalu znajduje się pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/174641) lub też dostarczyć i zainstalować odrębny 

System VR, tak by posiadał on następujące funkcjonalności:  

 

Lp. Wymagania funkcjonalne 

1.  System VR pozwala na udostępnianie i zarządzanie symulatorami VR. 

2.  System VR pozwala wyszukać symulatory VR. 

3.  

System VR pozwala dodawać symulatory VR. Każdy musi zawierać minimum 

następujący zakres informacji: 

 Nazwa, 

 opis, 

 kategoria, 

 dane symulatora VR, 

 autor, 
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 data dodania, 

 data modyfikacji, 

 autor modyfikacji. 

System nie posiada ograniczeń w zakresie ilości udostępnianych symulatora VR. 

System powinien umożliwić wprowadzenie danych symulatora VR w wersji 

polskiej i angielskiej. 

4.  
Tylko opublikowane symulatory VR są dostępne dla użytkowników końcowych 

uruchamiających symulatory VR. 

5.  System VR pozwala dezaktywować symulatory VR. 

6.  System VR umożliwia kopiowanie symulatorów VR. 

7.  

System VR umożliwia monitorowanie działań użytkowników, w szczególności 

każda sesja użytkownika w symulatorze VR jest zapisywana w zakresie 

minimum: data i czas rozpoczęcia, data i czas zakończenia, liczba uzyskanych 

punktów. 

8.  
System VR pozwala raportować postępy uczestników symulacji VR oraz 

wyeksportować do pliku Excel oraz CSV wyniki 

9.  
System VR pozwala na przypisanie do symulatora VR grupy studentów bez 

konieczności przypisywania indywidualnego. 

10.  

Uprawniony użytkownik musi posiadać możliwość konfiguracji mechanizmu 

grywalizacji dla poszczególnych symulatorów VR oraz ścieżki szkoleniowej.  

W tym: 

 ustawić symbol graficzny odznaki jaką uzyska użytkownik po zdaniu 

symulatora VR, 

 ustawić liczbę uzyskanych punktów, 

 wprowadzić treść powiadomienia jaką uzyska użytkownik po uzyskaniu 

odznaki. 

11.  
System VR udostępnia ranking użytkowników, który pokazuje liczbę punktów 

zdobytych przez studenta i jego miejsce w rankingach związanych z innymi 

użytkownikami. 

12.  
System VR powinien umożliwić użytkownikowi podgląd odznak i punktów jakie 

otrzymał. 

13.  

Odznaki w systemie VR posiadają domyślnie 4 poziomy: granatowy, brązowy, 

srebrny, złoty. 

Dla każdego poziomu administrator definiuje wartości liczbowe, np. zdanie 1 

symulatora VR dla poziomu podstawowego, 2 dla brązowego, 3 dla srebrnego, 4 

dla złotego. 

Dla oznak określonych jako definiowane przez administratora – daną odznakę 

tworzy administrator – wybierając ikonę odznaki oraz liczbę uzyskanych 

punktów, np. w symulatorze VR nr 1 administrator przypisuje odznakę za 

przejście symulacji VR – wprowadza ikonę odznaki, liczbę punktów oraz treść 

powiadomienia za uzyskanie odznaki. 

14.  

W ramach modułu grywalizacji prowadzone są rankingi użytkowników, 

minimum: 

 użytkownicy z najwyższą liczbą punktów, 
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 dla każdego z predefiniowanych symulatorów VR ranking 

użytkowników. 

15.  

System VR powinien pozwalać umieszczać symulatory VR w ramach ścieżek 

szkoleniowych. W ramach ścieżek szkoleniowych administrator merytoryczny 

może umieszczać dodatkowe materiały takie jak np. pliki do pobrania przez 

studentów, ankiety, dodatkowe materiały merytoryczne związane z danym 

symulatorem VR. Informacje o grupach przypisywanych do ścieżek pobierane są 

automatycznie z systemu dziekanatowego. 

16.  
System VR poprzez panel administracyjny – pozwala na zakładanie, usuwanie, 

modyfikowanie, zawieszanie konta użytkownika oraz przypisanie i nadawanie 

uprawnień do modułów systemu.  

17.  

System VR poprzez wbudowany mechanizm komunikacji masowej (integracja z 

e-mail Uczelni) wysyła do użytkownika informację o utworzeniu, usunięciu lub 

zawieszeniu konta w systemie. System pozwala na ustawienie terminu 

wygaśnięcia konta. Administrator może otrzymać wiadomość email z informacją 

o wygasającym koncie na określoną liczbę dni przed wygaśnięciem konta – wg. 

Ustawień systemu. 

18.  

System VR pozwala na tworzenie konta użytkownika za pomocą formularza 

online. Konto w zależności od konfiguracji systemu może być tworzone przez: 

 samodzielną rejestrację użytkownika (nie wymaga zatwierdzenia przez 

administratora), 

 samodzielną rejestrację użytkownika i zatwierdzanie przez administratora. 

Podczas rejestracji powinna istnieć możliwość wypełnienia danych dodatkowych 

powiązanych z kontem użytkownika. Dane dodatkowe – zakres oraz typ definiuje 

administrator. 

19.  

System VR umożliwia przesłanie na zarejestrowany adres e-mail nowego hasła 

wygenerowanego tymczasowo lub ograniczonego czasowo linku 

umożliwiającego zmianę hasła bez podawania aktualnego. Czas ważności 

przesłanego linka ustawiany jest przez administratora. 

20.  
System VR powinien umożliwiać logowanie za pomocą konta stworzonego w 

systemie dziekanatowym lub za pomocą kont stworzonych w innych systemach.  

Użytkownik na panelu logowania może wybrać sposób logowania. 

21.  
System VR posiada zdefiniowane role funkcjonalne administratora, studenta, 

wykładowcy. 

22.  

Użytkownicy Systemu VR posiadają przypisane role w zależności, od których 

mają oni różne prawa i mogą wykonywać różne zadania oraz mieć dostęp do 

wybranych poziomów zarządzania systemem. Jeden użytkownik ma możliwość 

posiadania kilku ról. 

23.  
System VR zarządzania uprawnieniami umożliwia administratorowi na tworzenie 

nowych ról oraz modyfikację i usuwanie uprawnień  w zależności od 

kompetencji jakie chcemy nadać tworzonej roli. 

24.  
System VR pozwala na import użytkowników z pliku Excel z informacjami 

o przynależności do grup oraz uprawnieniami. Podczas importu System VR 

powinny walidować poprawność importowanego pliku. Narzędzia powinny 
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pozwolić użytkownikowi pobrać szablon pliku Excel wykorzystywanego podczas 

importu. 

25.  

System VR umożliwia zakładanie, modyfikację i usuwanie  grup użytkowników.   

Uprawniony użytkownik i  administrator powinien posiadać możliwość 

przypisania/wypisania użytkownika do/z grupy. 

System VR poprzez wbudowany mechanizm komunikacji masowej (e-mail) 

wysyła  do użytkownika informację o grupie do której  użytkownik został 

zapisany/dodany lub wypisany/usunięty. Dodatkowo nowe grupy można tworzyć 

na podstawie grup już istniejących (suma, różnica, różnica symetryczna, część 

wspólna). 

26.  

System VR posiada  wbudowany mechanizm ręcznego tworzenia raportów – 

umożliwiający uzyskanie zestawień danych zgromadzonych w obrębie całego 

systemu (logowania, aktywności, wyniki, rankingi). O zawartości raportu 

zadecyduje osoba, która definiuje raport. 

Raportowanie w Systemie VR posiadać będzie funkcjonalność "koszyka" (grupa 

wybrana indywidualnie na życzenie) użytkowników i grup. A więc listy 

użytkowników i grup wg. Których możliwe jest filtrowanie wyników danego 

raportu. 

Administrator posiadać będzie możliwość z poziomu raportów wrzucanie 

użytkowników i grupy do koszyka a po wywołaniu kolejnych raportów na 

podstawie koszyka wykonywać następujące akcje na wybranych grupach i 

osobach: 

 stworzyć nową grupę, 

 wysłać wiadomość, 

 raport zwróci dane wynikowe tylko i wyłącznie dla użytkowników i grup 

znajdujących się w wybranym koszyku. 

Administrator posiadać będzie możliwość usuwania poszczególnych 

użytkowników z "koszyka". 

27.  

System VR pozwoli na automatyczne i cykliczne wysyłanie raportów na 

wybrany adres email z możliwością wybrania interwału czasowego oraz formatu 

wynikowego (XML, HTML, TXT, PDF, CSV, RTF). O kryteriach raportu 

decyduje osoba, która go definiuje. 

28.  

System VR posiadać będzie kreator szablonów raportów - umożliwiający 

samodzielne projektowanie szablonów raportów poprzez definiowanie ich 

parametrów. Raporty zdefiniowane w ten sposób mogą zostać zapisane, jako 

wykonywane cyklicznie. 

System pozwoli na export wyników generowanych raportów do formatów XML, 

HTML, TXT, PDF, CSV, RTF. 

29.  
System VR pozwala na generowanie statystyk w postaci wykresów graficznych 

(wykres kołowy/słupkowy). 

30.  
System VR umożliwia zarządzanie wielopoziomowym drzewem kategorii 

(Kategoria). Dla każdej kategorii system powinien umożliwić wprowadzenie 

m.in. nazwę kategorii. 

31.  
System VR umożliwia edycję istniejących kategorii, dodawanie nowych 

kategorii oraz usuwanie istniejących kategorii jeżeli są niewykorzystywane. 

System umożliwia import kategorii z arkusza programu Excel. 
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32.  

Logowanie do systemu odbywać się będzie z wykorzystaniem pojedynczego 

logowania. Narzędzia umożliwiają uprawnionemu użytkownikowi po 

jednokrotnym uwierzytelnieniu na dostęp do wielu aplikacji internetowych w 

organizacji użytkownika (ang. Single Sign On - SSO). Realizacja 

uwierzytelnienia oparta jest o mechanizmy dostępne w rozwiązaniu JA-SIG 

CAS. 

33.  
Zdalny dostęp do panelu administracyjnego Systemu VR musi odbywać się 

poprzez połączenie szyfrowane (SSL).  

34.  
W celu logowania System VR musi być skonfigurowana do korzystania 

z informacji o użytkownikach znajdujących się w katalogu użytkowników LDAP 

(OpenLDAP) / AD (Active Directory). 

35.  
Dostarczony System VR musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i 

angielskim 

36.  

System VR musi posiadać wbudowaną bibliotekę materiałów – czyli obszar 

systemu w którym gromadzone są symulatory VR, testy, ankiety.  Z tych 

elementów można układać indywidualne ścieżki szkoleniowe, dedykowane dla 

różnych grup szkoleniowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu ten sam element, 

mimo, że został umieszczony tylko raz w systemie może występować w wielu 

różnych ścieżkach szkoleniowych. 

37.  

System VR musi posiadać możliwość przeglądania elementów biblioteki 

materiałów. Filtrowanie według: kategorii, treści materiałów oraz ocenie 

materiałów z podziałem na ocenę wykładowców i uczestników. Możliwość 

filtrowania po konkretnych rodzajach elementów biblioteki, np. plikach, testach, 

np. dodatkowo możliwość wyświetlenia tylko tych elementów, których jest się 

autorem. 

Z poziomu obiektów, np. ścieżek szkoleniowych, musi istnieć możliwość 

przypisywania i wypisywania tych obiektów do/z biblioteki. 

38.  
System VR musi posiadać możliwość definiowania więcej niż jednej biblioteki 

materiałów i musi mieć możliwość ustalania praw dostępu do tych zasobów. 

39.  

System VR musi umożliwiać definiowanie ścieżek szkoleniowych dla grup 

użytkowników rozumianych jako definiowanie ścieżek nauki z poszczególnych 

składowych. W skład jednej ścieżki system ma minimalnie pozwalać na 

zdefiniowanie: 

 symulatory VR, 

 listy obecności, 

 testu, 

 ankiety, 

 erraty, 

 zasobu do pobrania w postaci plików, 

 dedykowanego FAQ, 

 zadania otwartego, 
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 konsultacji. 

Definiując elementy ścieżki szkoleniowej użytkownik powinien posiadać 

możliwość oznaczenia czy symulatory VR, test, ankieta, warsztat są elementami 

wymaganymi do zakończenia ścieżki szkoleniowej. 

System VR musi umożliwić użytkownikowi wyświetlenie ścieżki szkoleniowej 

w podziale na elementy, które są wymagane do zakończenia ścieżki oraz 

elementy które nie są wymagane. 

40.  

System VR musi umożliwiać umieszczanie ścieżkach szkoleniowych materiałów 

w następujących formatach: 

 HTML, 

 RTF, 

 PDF, 

 PowerPoint. 

Materiały powinny być prezentowane z wykorzystaniem wbudowanych 

mechanizmów Systemu VR. Dodatkowo powinna istnieć możliwość zapisywania 

materiałów na dysku lokalnym użytkownika.  

41.  
System VR musi umożliwiać auto-ocenę ścieżki szkoleniowej  – automatyczne 

wystawianie oceny użytkownikowi na podstawie wyników ze składowych 

ścieżki (np. ocena na podstawie wyniku z danego symulatora VR, testu). 

42.  

System VR musi dopuszczać umieszczanie dokumentów zewnętrznych w 

formatach, które są interpretowane przez przeglądarkę internetową. Minimalne 

wymagania do formatów zamieszanych w ten sposób dokumentów: *.pdf, *.jpg, 

*.docx, *.pptx. 

Zawartość plików jest wyświetlana w przeglądarce internetowej za pomocą 

wbudowanych mechanizmów Systemu VR. 

43.  
System VR musi posiadać możliwość tworzenia bazy wiedzy – w formie baza 

haseł, linków i ważnych informacji, na wzór systemu klasy Wiki, za pomocą 

edytora WYSIWYG.. Baza wiedzy jest indeksowana po słowach kluczowych. 

44.  
System VR pozwala na wprowadzenie artykułów. Artykuł może być podzielony 

na: sekcje, załączniki, linki zewnętrzne i artykuły powiązane. 

45.  

System VR umożliwia przypisywania do ankiety pytań: 

 lista rozwijana, 

 macierzowe pojedynczy wybór, 

 macierzowe wielokrotny wybór, 

 opisowe – tekstowe, 

 opisowe – tekstowe 1 linia, 

 podwójna skala suwak, 

 podwójna skala suwak z komentarzem, 

 pojedynczy wybór, 
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 puste, 

 pytanie o liczbę, 

 pytanie o procent, 

 rankingowe, 

 skala, 

 skala suwak, 

 skala suwak z komentarzem, 

 uzupełnij tekst, 

 wielokrotny wybór. 

46.  
Administrator ankiety może ustawić warunkową prezentację pytań, w zależności 

od odpowiedzi, udzielonej na inne pytania w ankiecie np. pokaż pytanie nr 3 

jeżeli użytkownik w pytaniu nr 1 wybrał odpowiedź. 

47.  

W systemie VR Istnieje możliwość dodania wielu pytań do ankiety jednocześnie. 

W tej sytuacji wybierany jest typ pytania, z listy typów takich samych jak w 

przypadku dodawania pojedynczego pytania, sekcja, z jaką będzie związane 

pytanie (każde pytanie może być związane, z co najwyżej jedną sekcją), 

kategoria pytania, wymagalność pytania, oraz aktywność pytania. 

Dla każdego pytania można wybrać kontekst języka, w jakim pracuje się z 

danym pytaniem. Zmiana kontekstu języka służy do tworzenia innych wersji 

językowych pytań, o ile ankieta jest dostępna w wielu językach. 

W każdym pytaniu można określić jego wymagalność, aktywność, reguły jego 

wyświetlania, kategorie związane z pytaniem i sekcja pytania. Pytania wymagane 

będą powodowały, że uczestnik ankiety nie będzie mógł jej ukończyć, dopóki nie 

wypełni odpowiedzi na te pytania. Jeżeli pytania będą podzielone na kilka stron, 

uczestnik nie będzie mógł przejść do kolejnej strony, dopóki nie wypełni 

wymaganych odpowiedzi. Sekcja pytania służy do grupowania pytań, sekcje 

mogą być użyte do kontrolowania sposobu wyświetlania pytań dla uczestnika, 

np. wyświetlenie każdej sekcji pytań na osobnej stronie. 

48.  

System VR umożliwia prezentację wyników ankiety w: 

 formie zestawień tabelarycznych, 

 prezentację w formie wykresów graficznych, 

 możliwość przeglądania wypełnionych ankiet, 

 możliwość filtrowania wyników według zadanych kryteriów 

wyszukiwania wybranych przez użytkownika. 

Dla każdego pytania w ankiecie, istnieje możliwość wyświetlenia odpowiedzi na 

to pytanie w formie wykresu kołowego, liniowego, kolumnowego. 

49.  
System VR umożliwia zaznaczenie dla ankiety w jakich wersjach językowych 

ankieta powinna być udostępniona. Zarządzający ankietą dla każdego pytania 

ankiety może wprowadzić treść pytania i odpowiedzi dla każdej wersji 
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językowej.  

50.  

System VR powinien agregować wyniki dla danej ankiety dla każdej wersji 

językowej – pomimo że ankieta jest dostępna w kilku wersjach językowych 

system powinien przechowywać ankietę jako pojedynczą ankietę. Użytkownik 

uruchamiając ankietę powinien mieć możliwość wyboru wersji językowej. 

51.  
System VR umożliwi tworzenie testów online za pomocą których można 

weryfikować wiedzę studentów. 

52.  

System VR umożliwia  tworzenie testów z pytaniami typu pojedynczy wybór 

oraz wielokrotny, bezpośrednio w systemie bez używania jakichkolwiek narzędzi 

czy plików zewnętrznych. 

Dodatkowo z tak przygotowanego egzaminu system ma umożliwiać: 

 tworzenie grup pytań np. trudne, średnie, łatwe  lub związane z różnymi 

kategoriami, 

 tworzenie zestawów wybierając dowolną ilość pytań z każdej grupy, 

 tworzenie zestawów losowych pytań, 

 umieszczanie grafik i schematów na stronach z pytaniami, 

 ustawianie poziomu zaliczenia procentowo za każdą odpowiedź w 

pytaniu lub liczbowo za zadanie, 

 określenie progu zaliczenia, 

 określenie czasu trwania egzaminu, 

 przydzielenie testu wybranym użytkownikom i przeglądanie raportów i 

wyników. 

Funkcjonalność nie wymaga od autora testów znajomości jakiegokolwiek języka 

programowania (tworzenie testów opiera się na wbudowanych edytorach i 

kreatorach). 

53.  

System VR musi posiadać panel testów z możliwością konfiguracji ustawień 

przeprowadzanych testów: 

 maksymalna liczba prób rozwiązania testu, 

 czas trwania testu (w minutach), 

 losowanie pytań do testu z wcześniej przygotowanej bazy zadań, 

 losowanie zadanej ilości pytań z całej puli (np. 20 z 60 pytań), 

 losowanie zadanego procentu pytań z całej puli (np. 15% z 60 pytań), 

 losowanie określonej liczby pytań z danej grupy – np. pytania zostają 

podzielone na 3 grupy tematyczne: G1, G2, G3. W kolejnym kroku 

zostaje określona ilości pytań losowanych z danej grupy np. 10xG1, 

15xG2, 20xG3. Oznacza to, że z pierwszej grupy (G1) zostanie 

wylosowanych 10 pytań z drugiej grupy (G2) 15 pytań a z trzeciej (G3) 

20 pytań. 

Pułap zaliczenia egzaminu (punktowy i procentowy). 
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Wymagania funkcjonalne dla Symulatora VR do prowadzenia oględzin miejsca 

zdarzenia przez techników kryminalistyki  
 

Lp. Wymagania funkcjonalne 

1.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej rzeczywistości 

(ang. virtual reality) 

2.  Symulator VR będzie umożliwiał prowadzenia czynności oględzin miejsca 

zdarzenia przez techników kryminalistyki. 

3.  Symulator VR będzie obejmował fazę styczną i dynamiczną prowadzonych 

oględzin. 

4.  Oględziny miejsca zdarzenia będą prowadzone w zamkniętej, umeblowanej i 

wyposażonej przestrzeni składającej się z minimum 2 pomieszczeń o 

powierzchni nie mniejszej niż 30 m2. 

5.  Użytkownik będzie miał możliwość poruszania się po przestrzeni za pomocą 

rzeczywistych ruchów oraz mechanizmu teleportacji. 

6.  Symulator VR będzie obejmował scenariusz prowadzący do wniosków, iż na 

miejscu zdarzenia popełniono zabójstwo.  

7.  Symulator VR będzie obejmował scenariusz prowadzący do wniosków, iż na 

miejscu zdarzenia doszło do samobójstwa. 

8.  W ramach każdego scenariusza użytkownik będzie mógł zabezpieczyć ślady 

prowadzące do określonych wniosków oraz inne przedmioty bez znaczenia dla 

procesu wnioskowania o przyczynach śmierci.  

9.  W każdym scenariuszu zostaną umieszczone również ślady tzw. „pułapki”, 

które mogą użytkownika wprowadzać w błąd. 

10.  Każdy scenariusz będzie występował w 3 wariantach różniących się między 

sobą liczbą / typem śladów do zabezpieczenia czy też ich rozmieszczeniem.  

11.  W przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny będzie znajdować się min. 

80 interaktywnych przedmiotów, w tym ślady oraz przedmioty nie mające 

wpływu na proces wnioskowania. 

12.  Dla każdego wariantu scenariuszy, w przestrzeni, w której będą prowadzone 

oględziny będzie znajdować się min. 20 śladów prowadzących do rekonstrukcji 

wydarzeń. 

13.  Dla każdego wariantu scenariuszy, w przestrzeni, w której będą prowadzone 

oględziny będzie znajdować się min. 5 śladów najistotniejszych dla sprawy, 

które potwierdzają przyczyny śmierci denatki. 

14.  Dla każdego wariantu scenariuszy, w przestrzeni, w której będą prowadzone 

oględziny będzie znajdować się min. 3 ślady bez znaczenia dla procesu 

wnioskowania o przyczynach śmierci. 

15.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady 

daktyloskopijne. 

16.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady 

traseologiczne. 

17.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady 

mechanoskopijne. 
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18.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady 

biologiczne. 

19.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady 

fizykochemiczne. 

20.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: otwory 

wlotowe i wylotowe pocisków wystrzelonych z broni palnej.  

21.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: broń, 

pociski, łuski, amunicja. 

22.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: 

dokumenty, zdjęcia. 

23.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: ślady 

linii papilarnych różnych osób. 

24.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: ślady 

czerwieni wargowej. 

25.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: ślady 

obuwia. 

26.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: włosy. 

27.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: krew. 

28.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość podnoszenia, obracania i 

oglądania pod różnym kątem interaktywnych przedmiotów zlokalizowanych w 

przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny. 

29.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość zabezpieczenia śladów 

zidentyfikowanych na miejscu prowadzenia oględzin przy użyciu walizki 

oględzinowej wyposażonej w narzędzia do prawidłowego przeprowadzenia 

analizy miejsca zdarzenia. 

30.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: latarkę.  

31.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: szczypce. 

32.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: torby foliowe małe i torby foliowe 

duże. 

33.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: kombinerki. 

34.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: fiolki. 

35.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: wymazówki. 

36.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: papierowe torby. 

37.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: pakiety papierowe. 

38.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: rękawiczki. 

39.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: stoliczek mikroskopowy. 

40.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: aparat cyfrowy. 

41.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: znaczniki śladów.  

42.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: latarkę UV. 

43.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: pędzel daktyloskopijny. 

44.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: proszek daktyloskopijny.  

45.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: czarny proszek daktyloskopijny. 
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46.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: folie daktyloskopijną. 

47.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: folię traseologiczną. 

48.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: zestaw do zabezpieczania śladów 

zapachowych. 

49.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: srebrną folię traseologiczną. 

50.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: przenośnik elektrostatyczny.   

51.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: śrubokręt. 

52.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: pastę sylikonową. 

53.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: luminol. 

 

Wymagania funkcjonalne Symulatora VR do nauki procedury triage 

Lp. Wymagania funkcjonalne 

1.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej rzeczywistości 

(ang. virtual reality) 

2.  Symulator VR będzie posiadać edytor symulatorów VR umożliwiający osobie 

nie posiadającej wiedzy technicznej na tworzenie wariantów symulatorów VR 

różnicujących między innymi miejsca prowadzenia działań ratowniczych i 

rozmieszczeniem rannych. 

3.  Edytor symulatorów VR będzie umożliwiał określanie typu obrażeń i wyglądu 

ran osób poszkodowanych. 

4.  Edytor symulatorów VR będzie umożliwiał określanie warunków pogodowych 

(deszcz, śnieg, temperatura, mgła), w których będą prowadzone działania 

ratownicze. 

5.  Edytor symulatorów VR będzie umożliwiał tworzenie nowych, 

sprecyzowanych scenariuszy symulacji, będących kompilacją elementów 

dostępnych w bibliotece typów obiektów i cech.  

6.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na wybór postaci ratownika: 

 kobieta lub mężczyzna 

 min. 3 kolory stroju ratownika 

7.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na wybór dźwięków otoczenia. 

Biblioteka będzie obejmowała minimum 10 typów dźwięków otoczenia. 

8.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na wybór postaci poszkodowanych. 

Biblioteka będzie obejmowała kilka podstawowych typów postaci 

poszkodowanych: młody mężczyzna, młoda kobieta, starszy mężczyzna, starsza 

kobieta, dziecko – dziewczynka, dziecko – chłopiec. Edytor umożliwi wybór 

liczby poszkodowanych każdego typu, zróżnicowanych pod względem 

charakterystycznych cech wyglądu – koloru włosów i skóry.  

9.  Dla każdego z typów postaci przygotowane będą warianty obrażeń 

charakterystycznych dla różnych typów zdarzeń masowych. 

10.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na określenie stanu każdego z 
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poszkodowanych i wybór obrażeń. Stan pacjenta określany będzie 

następującymi parametrami: przytomny / nieprzytomny, tętno (określona 

wartość) lub brak, oddech obecny/nieobecny/obecny po udrożnieniu dróg 

oddechowych, reakcja na bodźce werbalne i dotykowe: obecna/nieobecna. 

11.  Edytor symulatorów VR umożliwi określenie pozy, w jakiej znajduje się 

poszkodowany, przykładowo: poszkodowany leży na plecach, poszkodowany 

leży na boku, poszkodowany leży na brzuchu, poszkodowany siedzi z 

opuszczoną głową, poszkodowany stoi / chodzi, poszkodowany jest w pozycji 

półleżącej. 

12.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na określenie cech poszkodowanego. 

Do poszkodowanych mogą być przypisane specyficzne cechy mogące mieć 

wpływ na przebieg działań ratowniczych, poprzez uniemożliwienie lub 

wymaganie konkretnej czynności ratowniczej. Biblioteka będzie zawierać 

cechy specjalne poszkodowanego: pomalowane paznokcie dłoni, utrudniony 

dostęp, amputacje kończyn. 

13.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na określenie realistycznej scenerii – 

otoczenia. Biblioteka dostępnych otoczeń w których może być prowadzona 

symulacja będzie zawierać: 

 polowy punkt medyczny, 

 autostrada - dwa różne plener , 

 otwarty teren wokół drogi krajowej, 

 otwarty teren wokół linii kolejowej, 

 teren zurbanizowany. 

14.  Biblioteka będzie zawierać typy zdarzeń będących przyczyną prowadzenia akcji 

ratunkowych, np.: wypadek komunikacyjny, katastrofa kolejowa, wybuch, 

strzelanina, zamieszki. 

15.  Edytor symulatorów VR umożliwi przygotowanie scenariuszy w co najmniej 

dwóch wersjach językowych: polski, angielski. 

16.  Edytor symulatorów VR umożliwi przypisanie do każdego poszkodowanego 

referencyjnej ścieżki działań będącej podstawą do oceny aktywności 

użytkownika w aplikacji. Pozwoli ona ustalić listę czynności w określonej 

kolejności, jakie użytkownik musi wykonać przed przydzieleniem opaski 

segregacyjnej. 

17.  Symulator VR pozwoli na werbalne komunikowanie się osoby korzystającej z 

symulatora z poszkodowanymi w celu rozpoznania czy poszkodowany jest 

przytomny i ewentualnie co mu dolega. W formie werbalnej będą 

przekazywane różne polecenia / komunikaty.  

18.  Symulator VR pozwoli na przemieszczanie niektórych przedmiotów w 

otoczeniu. 

19.  Użytkownik symulatora VR po zakończeniu czynności ratowniczych otrzyma 

informację o aktywnościach wykonanych prawidłowo i popełnionych błędach. 

20.  Postaci poszkodowanych będą zachowywały się w sposób charakterystyczny 

dla uczestników zdarzeń masowych z danym typem obrażeń (między w 

uzasadnionych przypadkach będą poruszali kończynami lub chaotycznie 

zmieniali pozycję). 



 
SIWZ 51 –     Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie 

opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 

21.  Przebieg symulacji z wykorzystaniem symulatora VR będzie obejmował:  

 wprowadzenie do symulacji, 

 rozpoczęcie symulacji, 

 realizacja scenariusza symulacji z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa ratownika medycznego, 

 zakończenie symulacji – ocena działań użytkownika i przygotowanie 

raportu z przeprowadzonej akcji. 

22.  Symulator VR będzie umożliwiać swobodne zmiana pozycji ciała 

poszkodowanego. Zmiana pozycji będzie prezentowana poprzez animację 

rzeczywistych ruchów ciała poszkodowanego.   

23.  Animacje ruchów osób poszkodowanych będą zrealizowane z wykorzystaniem 

technologii motion capture, umożliwiającej realistyczne odwzorowanie ruchów 

wykonywanych przez ratownika i osób poszkodowanych w wypadku.  

24.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: sprawdzanie reakcji na 

dotyk.  

25.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: sprawdzenie oddechu. 

26.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: udrożnienie oddechu 

poprzez odgięcie głowy poszkodowanego i zamontowanie rurki ustno-

gardłowej.  

27.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: sprawdzenie tętna. 

28.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: sprawdzenie nawrotu 

kapilarnego. 

29.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: mocowanie stazy 

medycznej. 

30.  Symulator VR będzie umożliwiać przydzielenie opaski segregacyjnej. 

31.  Podczas wykonywania czynności ratowniczych użytkownik będzie mógł 

korzystać z różnych przedmiotów interaktywnych zlokalizowanych w plecaku / 

torbie ratowniczej.  

32.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: rurka ustno-

gardłowa. 

33.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: maska 

inhalacyjna (pocket mask). 

34.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: opaski 

segregacyjne. 

35.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: rękawiczki. 

36.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: staza 

medyczna. 

37.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: latarka 

„czołówka”. 

38.  Staza medyczna możliwa do założenia w różnych miejscach kończyn, zarówno 

w prawidłowych jak i nieprawidłowych ze względu na widoczne krwotoki.  
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Wymagania funkcjonalne dla Symulatora VR do zabezpieczania danych  
 

Lp. Wymagania funkcjonalne 

1.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej rzeczywistości 

(ang. virtual reality). 

2.  Symulator VR będzie umożliwiał prowadzenia czynności dotyczących 

zabezpieczania danych cyfrowych na miejscu zdarzenia zgodnie z najlepszymi 

praktykami informatyki śledczej. 

3.  Przed rozpoczęciem symulacji użytkownik będzie miał możliwość zapoznania 

się z opisem danego zdarzenia, które jest przedmiotem symulacji (briefing).  

4.  Oględziny miejsca zdarzenia będą prowadzone w zamkniętej, umeblowanej i 

wyposażonej przestrzeni składającej się z minimum 2 pomieszczeń i łazienki o 

powierzchni nie mniejszej niż 40 m2. 

5.  Użytkownik będzie miał możliwość poruszania się po przestrzeni za pomocą 

rzeczywistych ruchów oraz mechanizmu teleportacji. 

6.  Użytkownik Symulatora VR będzie mógł zabezpieczyć dane cyfrowe, 

prowadzące do określonych wniosków oraz inne przedmioty bez znaczenia dla 

procesu wnioskowania o przyczynach śmierci. 

7.  W przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny będą znajdować się różne 

interaktywne przedmioty, które są nośnikami danych cyfrowych.  

8.  W przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny będzie znajdować się min. 

komputer stacjonarny, laptop, smartfon, pendrive, dysk HDD, zewnętrzny dysk 

sieciowy, zegarek elektroniczny, płyty CD / DVD. 

9.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość podnoszenia, obracania i 

oglądania pod różnym kątem interaktywnych przedmiotów zlokalizowanych w 

przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny. 

10.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość zabezpieczenia danych 

cyfrowych na miejscu prowadzenia oględzin przy użyciu walizki oględzinowej, 

wyposażonej w odpowiednie narzędzia. 

11.  Walizka oględziniowa będzie obejmowała min. latarkę, lateksowe rękawiczki, 

foliowe torby i worki do zabezpieczania dowodów, cyfrowy aparat 

fotograficzny, jednorazowe plomby zaciskowe z niepowtarzalnym numerem, 

urządzenie umożliwiające wykonanie kopii binarnej danych z różnych 

nośników (laptop śledczy wraz ze specjalnym oprogramowaniem), urządzenie 

do analizy sieci komputerowej pod kątem poszukiwania urządzeń 

korzystających z tej sieci, urządzenie typu mouse jiggler, urządzenie typu 

bloker z interfejsami dla dysków: SATA/IDE/SAS/USB/FireWire. 

12.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu pendrive będzie umożliwiał takie 

interakcje jak: odłączenie od komputera, podłączenie do komputera, 

podłączenie / odłączenie od urządzenia typu bloker, zabezpieczenie jako 

dowodu. 

13.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu komputer stacjonarny będzie 

umożliwiał takie interakcje jak: sprawdzenie czy urządzenie jest włączone / 

wyłączone, włączenie / wyłączenie urządzenia, odłączenie od prądu i urządzeń 
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peryferyjnych, podłączenie do prądu i urządzeń peryferyjnych, podłączenie do 

urządzenia umożliwiającego wykonanie kopii binarnej danych z różnych 

nośników, podłączenie / odłączenie urządzenia typu mouse jiggler, 

zabezpieczenie jako dowodu. 

14.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu laptop będzie umożliwiał takie 

interakcje jak: sprawdzenie czy urządzenie jest włączone / wyłączone, 

włączenie / wyłączenie urządzenia, odłączenie od prądu i urządzeń 

peryferyjnych, podłączenie do prądu i urządzeń peryferyjnych, podłączenie do 

urządzenia umożliwiającego wykonanie kopii binarnej danych z różnych 

nośników, podłączenie / odłączenie urządzenia typu mouse jiggler, 

zabezpieczenie jako dowodu. 

15.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu smartfon będzie umożliwiał takie 

interakcje jak: sprawdzenie czy urządzenie jest włączone / wyłączone, 

włączenie / wyłączenie urządzenia, włączenie trybu samolotowego, 

zabezpieczenie jako dowodu. 

16.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu dysk HDD będzie umożliwiał takie 

interakcje jak: odłączenie / podłączenie do komputera, podłączenie / odłączenie 

od urządzenia typu bloker, podłączenie do urządzenia umożliwiającego 

wykonanie kopii binarnej danych z różnych nośników, zabezpieczenie jako 

dowodu. 

17.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu zegarek elektroniczny będzie 

umożliwiał takie interakcje jak: zabezpieczenie jako dowodu.  

18.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu cyfrowy aparat fotograficzny będzie 

umożliwiał takie interakcje jak: wykonanie zdjęć przestrzeni i przedmiotów w 

pomieszczeniu, w którym prowadzone są działania zmierzające do 

zabezpieczenia dowodów cyfrowych.  

19.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu cyfrowy aparat fotograficzny będzie 

umożliwiał takie interakcje jak: wykonanie zdjęć przestrzeni i przedmiotów w 

pomieszczeniu, w którym prowadzone są działania zmierzające do 

zabezpieczenia dowodów cyfrowych. 

20.  Symulator VR będzie umożliwiał powiązanie z poszczególnymi przedmiotami 

interaktywnymi ekranów prezentujących określone kroki procedury (ekrany: 

opis sytuacji, możliwe aktywności, rezultat podjętej aktywności, aktywność 

poprawna / niepoprawna). 

21.  Procedury będą uwzględniały możliwość wykorzystania w danym kroku 

specjalistycznego oprogramowania, np. oprogramowania przeznaczonego do 

kryminalistyki, bezpieczeństwa cybernetycznego, analiz bezpieczeństwa i e-

discovery, oprogramowania wykorzystywanego w kryminalistyce do 

odzyskiwania dowodów z zajętych dysków twardych, oprogramowanie do 

wykonania kopii binarnych, oprogramowanie do listingu plików, 

oprogramowanie do wykonania kopii danych ulotnych, oprogramowanie do 

przechwycenie danych pojawiających się np. w pamięci RAM, czy pliku 

wymiany, oprogramowanie do badania zdjęć z aparatu.  

22.  Procedury będą uwzględniały możliwość wykorzystania w danym kroku 

specjalistycznego sprzętu do akwizycji i analizy materiału dowodowego, np. 

narzędzia do akwizycji pamięci RAM, duplicator bloker.  
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23.  Symulator VR będzie posiadać edytor / konfigurator symulatorów VR 

umożliwiający osobie nieposiadającej wiedzy technicznej na tworzenie 

wariantów symulatorów VR różnicujących między innymi liczbą 

występujących w danym symulatorze urządzeń typu komputer stacjonarny, 

laptop, smartfon, pendrive, dysk HDD, zewnętrzny dysk sieciowy, zegarek 

elektroniczny, płyty CD / DVD. 

24.  Symulator VR będzie posiadać edytor / konfigurator symulatorów VR 

umożliwiający osobie nieposiadającej wiedzy technicznej na tworzenie 

wariantów symulatorów VR różnicujących między innymi rozlokowaniem ww. 

urządzeń w dostępnej przestrzeni, w której prowadzone są czynności 

zabezpieczania danych cyfrowych, 

25.  Symulator VR będzie posiadać edytor / konfigurator symulatorów VR 

umożliwiający osobie nieposiadającej wiedzy technicznej na tworzenie 

wariantów symulatorów VR różnicujących między innymi parametrami 

startowymi poszczególnych urządzeń (np. włączone / wyłączone, zablokowane 

hasłem / odblokowane, etc.) 

26.  Edytor / konfigurator symulatorów VR pozwoli na aktualizację / zmianę 

poszczególnych kroków procedury podejmowanej w interakcji z 

poszczególnymi urządzeniami / nośnikami danych cyfrowych (ekrany: opis 

sytuacji, możliwe aktywności, rezultat podjętej aktywności, aktywność 

poprawna / niepoprawna). 

 

Wymagania funkcjonalne Symulatora VR do nauki czynności składających się na 

proces sztauowania kontenerów 

1.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej rzeczywistości 

(ang. virtual reality). 

2.  Osoba korzystająca z symulatora wyposażona będzie kontrolery VR, które 

umożliwią jej oddziaływanie na wirtualną rzeczywistość. 

3.  Użytkownik będzie miał możliwość poruszania się po wirtualnej przestrzeni za 

pomocą rzeczywistych ruchów oraz mechanizmu teleportacji. 

4.  Rozgrywka w symulatorze będzie prowadzona w trybie single player tzn. w 

symulacji będzie brał udział tylko jeden aktywny użytkownik. 

5.  Rozgrywka w symulatorze będzie prowadzona w wirtualnym środowisku, które 

przedstawiało będzie kontener wraz ze stałym osprzętem mocującym (np. 

zaczepy mocujące) oraz przestrzeń wokół niego. Wirtualna przestrzeń zostanie 

wykonana z dbałością o estetykę, a także będzie przedstawiać realistyczne 

otoczenie. 

6.  Symulacja zostanie podzielona na trzy etapy. W pierwszym z nich użytkownik 

będzie musiał dokonać oględzin kontenera i określić, czy posiada on usterki 

uniemożliwiające załadunek. Użytkownik będzie mógł obejść kontener 

dookoła i wejść do niego szukając potencjalnych defektów, a także zamykać i 

otwierać drzwi kontenera, również będąc w jego wnętrzu, aby poprzez 

prześwity odnaleźć uszkodzenia (nieszczelności). Na podstawie oglądanego 

obrazu użytkownik będzie mógł zaakceptować kontener jako odpowiedni do 



 
SIWZ 51 –     Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie 

opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 

załadunku albo uznać go za uszkodzony i nieodpowiedni. Jeśli użytkownik 

uzna uszkodzony kontener za odpowiedni do załadunku aplikacja w formie 

komunikatu powiadomi go, że popełnił błąd. Jeśli kontener posiadać będzie 

dyskwalifikujące go wady użytkownik (po podjęciu decyzji czy kontener 

posiada usterki, czy nie) rozpocznie zadanie od początku – podda inspekcji 

kolejny kontener. Aplikacja umożliwi zaznaczenie przez użytkownika usterki 

kontenera w dowolnie wybranym miejscu. Jeśli kontener będzie w 

odpowiednim stanie technicznym, to użytkownik będzie mógł przejść do 

kolejnego etapu. Drugi etap polegał będzie na zapoznaniu się z listą towarów 

przeznaczonych do załadunku (cargolistą), a także załadunku tych towarów do 

kontenera oraz odpowiednim ich zabezpieczeniu (zamocowanie pasami, 

wypełnienie luk, odpowiednie rozłożenie ciężaru ładunków, właściwe 

piętrzenie ładunku itd.). Towary przeznaczone do załadunku ustawione będą 

przed kontenerem, od strony jego otwartych drzwi. Użytkownik będzie mógł 

podnosić te towary, obracać je oraz dowolnie odkładać za pomocą kontrolerów 

VR. Ostatnim etapem symulacji będzie zabezpieczenie towarów przed 

wypadnięciem z kontenera oraz zamknięcie drzwi kontenera. 

7.  Opakowania z towarami będą posiadać odpowiednie symbole i cyfry 

oznaczające m.in. ich wagę i wymiary. 

8.  Kontenery występować będą w dwóch rozmiarach: 40. stopowe i 20. stopowe. 

9.  Użytkownik będzie mógł zaczepiać taśmy, pasy i łańcuch o zaczepy mocujące 

występujące w kontenerze oraz owijać nimi zabezpieczane towary. 

10.  Użytkownik będzie mógł wykorzystać w symulacji drewniane kantówki, deski 

i listwy różnej długości w celu sztauowania towarów w kontenerze. 

11.  Symulator VR będzie posiadał co najmniej 3 różne predefiniowane 

scenariusze, w których określony będzie typ kontenera (20. stopowy lub 40. 

stopowy) oraz ilość i rodzaj towarów do zasztauowania. 

12.  Komplementarną częścią symulatora będzie edytor scenariuszy, który pozwoli 

osobie nieposiadającej wiedzy technicznej na tworzenie nowych scenariuszy 

symulacji. Edytor pozwoli na wybranie modelu kontenera z następującej listy: 

 kontener 20” – sprawny, bez żadnych defektów technicznych, 

 kontener 20” – uszkodzony, z zerwaną uszczelką na drzwiach na 

długości 40 centymetrów oraz z zerwaną jedną krzywką sztaby 

ryglującej, 

 kontener 20” – uszkodzony, z dziurą w podłodze, 

 kontener 40” – sprawny, bez żadnych defektów technicznych, 

 kontener 40” – uszkodzony, z dziurą w dachu obok naroża 

zaczepowego, 

 kontener 40” – uszkodzony, z dziurą w panelu drzwiowym, 

13.  Edytor pozwoli na wybranie towarów i ich ilości do zasztauowania z listy 

zawierającej co najmniej poniższe pozycje: 

 europaleta załadowana 50 kartonami o wadze jednostkowej 25kg, 

owinięta folią stretch i 4 taśmami mocującymi o szerokości 16mm, 

 europaleta z 4 beczkami metalowymi, z których każda waży po 220 kg, 

beczki zamocowane są do palety 4 taśmami mocującymi o szerokości 
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16 mm, 

 europaleta z materiałami budowlanymi: 12szt. zaprawy klejowej w 

workach po 25 kg oraz 9 szt. pojemników z zaprawą do fug po 5 kg 

każda, 

 krata (skrzynia ażurowa) załadowana 4 łącznikami wodnymi ważącymi 

po 250 kg, 

 mała skrzynia załadowana rurkami miedzianymi, 

 średnia skrzynia z maszyną, 

 duża skrzynia z prasą do stali, 

 maszyna na podbudowie z drewna 1, 

 maszyna na podbudowie z drewna 2. 

14.  Edytor pozwoli na określenie maksymalnego czasu przeznaczonego na 

symulację. 

15.  Symulator umożliwi zapisywanie utworzonych w edytorze scenariuszy. 

 

Wymagania funkcjonalne Symulatora VR do nauki czynności składających się na 

proces odbioru oraz przyjęcia surowców i materiałów do magazynu 

Lp. Wymagania funkcjonalne 

1.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej rzeczywistości 

(ang. virtual reality). 

2.  Rozgrywka w symulatorze będzie prowadzona w trybie single player tzn. w 

symulacji będzie brał udział tylko jeden aktywny użytkownik. 

3.  Użytkownik będzie miał możliwość poruszania się po wirtualnej przestrzeni za 

pomocą rzeczywistych ruchów oraz mechanizmu teleportacji. 

4.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej graficznie 

wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie odwzorowywać 

magazynową strefę przyjęć wyposażoną w dok z podstawioną otwartą naczepą. 

5.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej graficznie 

wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie odwzorowywać 

magazynową strefę przyjęć wyposażoną w dok z podstawioną otwartą naczepą, 

6.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej graficznie 

wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie odwzorowywać 

magazynową strefę przyjęć wyposażoną w kilka pól odkładczych (na jednym z  

nich będzie znajdować się paleta z umieszczonymi na niej wyrobami), 

7.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej graficznie 

wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie odwzorowywać 

magazynową strefę przyjęć wyposażoną w przestrzeń niezbędną do 

przeprowadzenia kontroli ilościowej i jakościowej, 

8.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej graficznie 

wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie odwzorowywać 

magazynową strefę przyjęć wyposażoną w sortownię i etykietownię nie 

mniejsze niż 50 m2, 



 
SIWZ 51 –     Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie 

opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 

9.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej graficznie 

wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie odwzorowywać 

magazynową strefę przyjęć wyposażoną w elektroniczną waga magazynową o 

maksymalnym obciążeniu 300 kg (za pomocą której użytkownik będzie mógł 

zważyć towary), 

10.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej graficznie 

wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie odwzorowywać 

magazynową strefę przyjęć wyposażoną w komputer pozwalający wybrać i 

wydrukować określone etykiety, protokół rozbieżności i reklamacji oraz 

dokument przyjęcia Pz. 

11.  Użytkownik będzie mógł w czasie symulacji zapoznać się z określonymi 

dokumentami towarzyszącymi dostawie (np. dowód dostawy, zamówienie, 

faktura), które będą prezentowane w czytelny sposób. 

12.  Użytkownik będzie wyposażony w miarę zwijaną, za pomocą której będzie 

mógł zmierzyć towary 

13.  Użytkownik będzie wyposażony w skaner kodów kreskowych, za pomocą 

którego będzie mógł zeskanować kody znajdujące się na opakowaniach z 

towarem. 

14.  Symulator VR wyposażony będzie w co najmniej 5 różnych scenariuszy. 

Każdy z nich określi wszystkie niezbędne do symulacji parametry, takie jak: 

rodzaje przyjmowanych wyrobów, ich ilość, niezgodność jakościową i/lub 

ilościową, wygląd dokumentów itp. 

15.  Symulator VR będzie obejmował co najmniej jeden scenariusz prowadzący do 

wniosków, że występuje niezgodność ilościowa dostawy. Niezgodność 

występować będzie w różnych wariantach, np. wagi, liczby sztuk itp. 

16.  Symulator VR będzie obejmował co najmniej jeden scenariusz prowadzący do 

wniosków, że występuje niezgodność jakościowa dostawy. Niezgodność 

występować będzie w różnych wariantach, np. przekroczony termin ważności, 

uszkodzone opakowanie, wyciek produktu, zerwana plomba itp. 

17.  W ramach każdego scenariusza użytkownik będzie mógł zabezpieczyć 

wszelkie niezgodności poprzez umieszczenie określonych wyrobów w 

wyznaczonym miejscu. 

18.  W ramach każdego scenariusza użytkownik będzie mógł wykonać protokół 

rozbieżności. 

19.  Każdy scenariusz będzie się między sobą różnił zarówno asortymentem jak i 

rodzajem występujących niezgodności, przy czym liczba wyrobów 

znajdujących się na palecie i podlegających odbiorowi nie będzie mniejsza niż 

10 pozycji asortymentowych, każda zawierająca co najmniej 20 sztuk 

produktów. 

20.  W ramach każdego scenariusza użytkownik będzie mógł wykonać sortowanie 

poszczególnych grup wyrobów (co najmniej 10 różnych grup zgodnych z 

pozycjami asortymentowymi) poprzez umieszczenie każdego z nich w 

odpowiednim miejscu w sortowni. 

21.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość podnoszenia, obracania i 

oglądania pod różnym kątem interaktywnych wyrobów znajdujących się na 

palecie. Będzie mógł również je zważyć, zmierzyć i zidentyfikować nazwę 
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produktów, numer partii, nazwę producenta, wagę, i pojemność. Ponadto 

będzie mógł odstawić towary w wybrane przez siebie miejsce (np. do 

sortowania, do wyjaśnienia niezgodności) oraz przykleić etykiety. 

 

5. Specyfikacja sprzętu oraz opis wartości niematerialnych i prawnych, a także 

usług towarzyszących 

 

Notebook do uruchamiania symulatorów w technologii wirtualnej rzeczywistości o 

wymaganiach minimalnych lub wyższych: 

Cecha Wymagane parametry 

Liczba sztuk 4 wraz z montażem 

Procesor 
Zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 12478 

punktów w teście Passmark CPU Mark (18.05.2020r) 

Liczba rdzeni: minimum 9 

Cache: minimum 16 MB 

Pamięć RAM 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) 

Maksymalna 

obsługiwana ilość 

pamięci RAM 

32 GB 

Dysk SSD M.2 PCIe 1 TB 

Dysk HDD SATA 5400 

obr. 

2 TB 

Typ ekranu Matowy, LED, EWV z wbudowaną kamerą HD 

Przekątna ekranu 17,3" 

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) 

Częstotliwość 

odświeżania ekranu 

240 Hz 

Karta graficzna Z obsługą DirectX 10 i OpenGL 3.0 uzyskująca w teście 

PassMark G3D Mark minimum 9200 punktów (18.05.2020r) 

Pamięć karty graficznej 8192 MB GDDR6 (pamięć własna) 
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Gogle VR wraz z kontrolerami VR, o wymaganiach minimalnych lub wyższych: 

Dźwięk 
Wbudowane głośniki stereo 

Wbudowane dwa mikrofony 

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition 

Audio 

Łączność 
LAN 10/100/1000 Mbps 

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

Moduł Bluetooth 

Złącza 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. 

USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt. 

HDMI - 1 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Zainstalowany system 

operacyjny 

W polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony 

nośnik: 

 zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i 

bezproblemowe działanie) z używanym przez 

Zamawiającego oprogramowaniem: 

o Eset NOD Antyvirus 

o Microsoft Office 2010, 

 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1,  2.0, 

3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających 

we wskazanych środowiskach, 

 oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne 

współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod 

kontrolą Windows Server. 

Dołączone akcesoria Zasilacz 

Gwarancja Minimum 24 miesiące gwarancji producenta 

Cecha Wymagane parametry 

Liczba kompletów 4 wraz z montażem 
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Monitor wielkogabarytowy wraz ze stojakiem wolnostojącym na kółkach o 

wymaganiach minimalnych lub wyższych: 

Kompatybilność PC 

Rozdzielczość ekranu 2880 x 1700 (1440 x 1700 na każde oko) 

Przekątna ekranu 2 x 3,4" 

Częstotliwość 

odświeżania 

90 Hz 

Pole widzenia 110º 

Dźwięk 

 

Wbudowany podwójny mikrofon 

Zestaw słuchawkowy Hi-Res 

Czujniki 
Akcelerometr 

Żyroskop 

Śledzenie laserowe 

Złącza 
DisplayPort 1.2 - 1 szt. 

USB-C 3.0 - 1 szt. 

Dołączone akcesoria 
Kabel USB 3.0 

Kabel DisplayPort 

Kontroler - 2 szt. 

Zasilacz 

Gwarancja Minimum 12 miesięcy gwarancji producenta 

Cecha Wymagane parametry 

Liczba kompletów 1 wraz z montażem 

Rozmiar monitora min.  145 cm(H) x 165,1 cm  (V)(75 cali) 

Rozdzielczość 

minimalna monitora 

min. 4 K (Ultra HD) 3840x2160 

Typ ekranu monitora LED 
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Jasność monitora (cd/m): 450 

Kontrast monitora: 4000:1 

Częstotliwość 

odświeżania (Hz) 

Min 100 Hz 

Rozpoznawanie gestów 

wielodotyku na 

monitorze 

min. 16 punktów 

Oprogramowanie 

dołączone do monitora 

Obsługa do 32 dotknięć 

Rozdzielczość dotyku 

monitora 

32768×32768 

System monitora Android  

RAM: min. 1,5 GB 

ROM: 8 GB 

WiFI 

Dedykowane oprogramowanie w języku polskim 

Możliwość odczytu plików graficznych, filmów, pdf i Ms Office 

Złącza w monitorze VGA In 1 sztuka 

USB 4 sztuki 

HDMI 4 sztuki (1 przód) 

LAN (RJ45) 1 sztuka 

Coaxial 1 sztuka 

Module PC/Android Slots 1/1 

VGA Output 1 sztuka 

Inne 1 szt. stojak wolnostojący na kółkach przeznaczony dla 

oferowanego monitora z montowaniem CESA , szklana półka na 

komponenty AV z regulacją wysokości 

Gwarancja Minimum 5 lat gwarancji producenta 
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Szafa na sprzęt komputerowy na kółkach, o wymaganiach minimalnych lub wyższych: 

 

Usługa przeprowadzenia praktycznych szkoleń dla kadry dydaktycznej prowadzącej 

zajęcia z wykorzystaniem VR 

Cecha Wymagane parametry 

Opis Wózek do przechowywania notebooków z jednoczesną funkcją 

przewożenia i ładowania baterii  

Wymiary Maksymalny wymiar pojedynczego schowka 96x340x470 mm. 

Wyposażenie 2 kolumny, do przechowywania 16 sztuk laptopów 

Sekwenser dla zabezpieczenia przeciążeniowego i 

przeciwnapięciowego 

Cztery kółka jezdne, w tym dwa z hamulcem 

Bezpiecznik przeciążeniowy 

Gniazdo i kabel przyłączeniowy o długości 3 metrów 

Otwory wentylacyjne 

Drzwi z blokadą w dwóch punktach 

Gwarancja Minimum 24 miesiące gwarancji producenta 

Cecha Wymagane parametry 

Opis szkolenia Nazwa szkolenia: Szkolenie praktyczne dla kadry dydaktycznej 

prowadzącej zajęcia z wykorzystaniem VR 

Czas trwania szkolenia: 8 godz dla 1 osoby. 

Liczba osób: 10 

Do kogo szkolenie jest kierowane: kadra dydaktyczna uczelni, która 

wykorzystywać będzie innowacyjne metody dydaktyczne – wirtualną 

rzeczywistość w trakcie zajęć ze studentami. 

Zakres szkolenia: Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie zastosowania 

nowoczesnych technologii  VR/AR do wykorzystania w procesach 

edukacyjnych oraz stosowanych na świecie symulatorów VR. Uczestnik 

potrafić będzie dobrać technologię do swojego pomysłu edukacyjnego. 

Miejsce prowadzenia: sale uczelni 

Inne: cena obejmuje trenera, catering, materiały szkoleniowe, sprzęt 

treningowy VR 
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Usługa świadczenia opieki serwisowej dla wdrożonych symulatorów VR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecha Wymagane parametry 

Opis usługi Wykonawca zapewni opiekę serwisową dla dostarczonych i wdrożonych 

symulatorów VR w okresie realizacji projektu od dnia podpisania umowy  

nie krócej niż do dnia zakończenia projektu 30.06.2023 r. 

Usługa ta będzie obejmowała naprawianie błędów oraz aktualizacje 

Symulatorów VR w celu zapewnienia jego funkcjonalności. Naprawa 

ewentualnych błędów nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni roboczych 

(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy) licząc od dnia zgłoszenia (e-mailem), chyba że strony w oparciu o 

stosowny protokół wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

W ramach aktualizacji Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu 

najnowszą obowiązującą wersję poszczególnych modułów aplikacji 

wirtualnej rzeczywistości (VR), w terminie 21 dni od daty ukazania się na 

rynku. Usługa będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego lub przez 

zdalny dostęp do Systemu VR oraz Symulatora VR. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

GOTOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE  
Poprzez wpisanie w ostatnią kolumnę tabeli słowa TAK potwierdzam, iż: 

 oznaczone wymaganie funkcjonalne jest gotowe na dzień składania ofert, 

 zaprezentuje oznaczone wymagania funkcjonalne w trakcie prezentacji po złożeniu 

oferty, 

Wpisanie jakiegokolwiek innego słowa lub brak wpisu będzie traktowany przez 

Zamawiającego jako wpisanie NIE  

 

Lp. Wymagania funkcjonalne 
Spełnia 

TAK/NIE 

Wymagania funkcjonalne wspólne dla wszystkich Symulatorów VR  

1.  System VR pozwala na udostępnianie i zarządzanie symulatorami VR.  

2.  System VR pozwala wyszukać symulatory VR.  

3.  

System VR pozwala dodawać symulatory VR. Każdy musi zawierać 

minimum następujący zakres informacji: 

 Nazwa, 

 opis, 

 kategoria, 

 dane symulatora VR, 

 autor, 

 data dodania, 

 data modyfikacji, 

 autor modyfikacji. 

System nie posiada ograniczeń w zakresie ilości udostępnianych 

symulatora VR. System powinien umożliwić wprowadzenie danych 

symulatora VR w wersji polskiej i angielskiej. 

 

4.  
Tylko opublikowane symulatory VR są dostępne dla użytkowników 

końcowych uruchamiających symulatory VR. 

 

5.  System VR pozwala dezaktywować symulatory VR.  

6.  System VR umożliwia kopiowanie symulatorów VR.  

7.  

System VR umożliwia monitorowanie działań użytkowników, w 

szczególności każda sesja użytkownika w symulatorze VR jest 

zapisywana w zakresie minimum: data i czas rozpoczęcia, data i czas 

zakończenia, liczba uzyskanych punktów. 

 

8.  
System VR pozwala raportować postępy uczestników symulacji VR 

oraz wyeksportować do pliku Excel oraz CSV wyniki 

 

9.  
System VR pozwala na przypisanie do symulatora VR grupy studentów 

bez konieczności przypisywania indywidualnego. 

 

10.  
Uprawniony użytkownik musi posiadać możliwość konfiguracji 

mechanizmu grywalizacji dla poszczególnych symulatorów VR oraz 
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ścieżki szkoleniowej.  

W tym: 

 ustawić symbol graficzny odznaki jaką uzyska użytkownik po 

zdaniu symulatora VR, 

 ustawić liczbę uzyskanych punktów, 

 wprowadzić treść powiadomienia jaką uzyska użytkownik po 

uzyskaniu odznaki. 

11.  
System VR udostępnia ranking użytkowników, który pokazuje liczbę 

punktów zdobytych przez studenta i jego miejsce w rankingach 

związanych z innymi użytkownikami. 

 

12.  
System VR powinien umożliwić użytkownikowi podgląd odznak i 

punktów jakie otrzymał. 

 

13.  

Odznaki w systemie VR posiadają domyślnie 4 poziomy: granatowy, 

brązowy, srebrny, złoty. 

Dla każdego poziomu administrator definiuje wartości liczbowe, np. 

zdanie 1 symulatora VR dla poziomu podstawowego, 2 dla brązowego, 

3 dla srebrnego, 4 dla złotego. 

Dla oznak określonych jako definiowane przez administratora – daną 

odznakę tworzy administrator – wybierając ikonę odznaki oraz liczbę 

uzyskanych punktów, np. w symulatorze VR nr 1 administrator 

przypisuje odznakę za przejście symulacji VR – wprowadza ikonę 

odznaki, liczbę punktów oraz treść powiadomienia za uzyskanie 

odznaki. 

 

14.  

W ramach modułu grywalizacji prowadzone są rankingi użytkowników, 

minimum: 

 użytkownicy z najwyższą liczbą punktów, 

 dla każdego z predefiniowanych symulatorów VR ranking 

użytkowników. 

 

15.  

System VR powinien pozwalać umieszczać symulatory VR w ramach 

ścieżek szkoleniowych. W ramach ścieżek szkoleniowych administrator 

merytoryczny może umieszczać dodatkowe materiały takie jak np. pliki 

do pobrania przez studentów, ankiety, dodatkowe materiały 

merytoryczne związane z danym symulatorem VR. Informacje o 

grupach przypisywanych do ścieżek pobierane są automatycznie z 

systemu dziekanatowego. 

 

16.  
System VR poprzez panel administracyjny – pozwala na zakładanie, 

usuwanie, modyfikowanie, zawieszanie konta użytkownika oraz 

przypisanie i nadawanie uprawnień do modułów systemu.  

 

17.  

System VR poprzez wbudowany mechanizm komunikacji masowej 

(integracja z e-mail Uczelni) wysyła do użytkownika informację o 

utworzeniu, usunięciu lub zawieszeniu konta w systemie. System 

pozwala na ustawienie terminu wygaśnięcia konta. Administrator może 

otrzymać wiadomość email z informacją o wygasającym koncie na 

określoną liczbę dni przed wygaśnięciem konta – wg. Ustawień 
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systemu. 

18.  

System VR pozwala na tworzenie konta użytkownika za pomocą 

formularza online. Konto w zależności od konfiguracji systemu może 

być tworzone przez: 

 samodzielną rejestrację użytkownika (nie wymaga zatwierdzenia 

przez administratora), 

 samodzielną rejestrację użytkownika i zatwierdzanie przez 

administratora. 

Podczas rejestracji powinna istnieć możliwość wypełnienia danych 

dodatkowych powiązanych z kontem użytkownika. Dane dodatkowe – 

zakres oraz typ definiuje administrator. 

 

19.  

System VR umożliwia przesłanie na zarejestrowany adres e-mail 

nowego hasła wygenerowanego tymczasowo lub ograniczonego 

czasowo linku umożliwiającego zmianę hasła bez podawania 

aktualnego. Czas ważności przesłanego linka ustawiany jest przez 

administratora. 

 

20.  

System VR powinien umożliwiać logowanie za pomocą konta 

stworzonego w systemie dziekanatowym lub za pomocą kont 

stworzonych w innych systemach.  Użytkownik na panelu logowania 

może wybrać sposób logowania. 

 

21.  
System VR posiada zdefiniowane role funkcjonalne administratora, 

studenta, wykładowcy. 

 

22.  

Użytkownicy Systemu VR posiadają przypisane role w zależności, od 

których mają oni różne prawa i mogą wykonywać różne zadania oraz 

mieć dostęp do wybranych poziomów zarządzania systemem. Jeden 

użytkownik ma możliwość posiadania kilku ról. 

 

23.  
System VR zarządzania uprawnieniami umożliwia administratorowi na 

tworzenie nowych ról oraz modyfikację i usuwanie uprawnień  w 

zależności od kompetencji jakie chcemy nadać tworzonej roli. 

 

24.  

System VR pozwala na import użytkowników z pliku Excel z 

informacjami o przynależności do grup oraz uprawnieniami. Podczas 

importu System VR powinny walidować poprawność importowanego 

pliku. Narzędzia powinny pozwolić użytkownikowi pobrać szablon 

pliku Excel wykorzystywanego podczas importu. 

 

25.  

System VR umożliwia zakładanie, modyfikację i usuwanie  grup 

użytkowników.   

Uprawniony użytkownik i  administrator powinien posiadać możliwość 

przypisania/wypisania użytkownika do/z grupy. 

System VR poprzez wbudowany mechanizm komunikacji masowej (e-

mail) wysyła  do użytkownika informację o grupie do której  

użytkownik został zapisany/dodany lub wypisany/usunięty. Dodatkowo 

nowe grupy można tworzyć na podstawie grup już istniejących (suma, 

różnica, różnica symetryczna, część wspólna). 

 

26.  
System VR posiada  wbudowany mechanizm ręcznego tworzenia 

raportów – umożliwiający uzyskanie zestawień danych zgromadzonych 
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w obrębie całego systemu (logowania, aktywności, wyniki, rankingi). O 

zawartości raportu zadecyduje osoba, która definiuje raport. 

Raportowanie w Systemie VR posiadać będzie funkcjonalność 

"koszyka" (grupa wybrana indywidualnie na życzenie) użytkowników i 

grup. A więc listy użytkowników i grup wg. Których możliwe jest 

filtrowanie wyników danego raportu. 

Administrator posiadać będzie możliwość z poziomu raportów 

wrzucanie użytkowników i grupy do koszyka a po wywołaniu kolejnych 

raportów na podstawie koszyka wykonywać następujące akcje na 

wybranych grupach i osobach: 

 stworzyć nową grupę, 

 wysłać wiadomość, 

 raport zwróci dane wynikowe tylko i wyłącznie dla 

użytkowników i grup znajdujących się w wybranym koszyku. 

Administrator posiadać będzie możliwość usuwania poszczególnych 

użytkowników z "koszyka". 

27.  

System VR pozwoli na automatyczne i cykliczne wysyłanie raportów na 

wybrany adres email z możliwością wybrania interwału czasowego oraz 

formatu wynikowego (XML, HTML, TXT, PDF, CSV, RTF). O 

kryteriach raportu decyduje osoba, która go definiuje. 

 

28.  

System VR posiadać będzie kreator szablonów raportów - 

umożliwiający samodzielne projektowanie szablonów raportów poprzez 

definiowanie ich parametrów. Raporty zdefiniowane w ten sposób mogą 

zostać zapisane, jako wykonywane cyklicznie. 

System pozwoli na export wyników generowanych raportów do 

formatów XML, HTML, TXT, PDF, CSV, RTF. 

 

29.  
System VR pozwala na generowanie statystyk w postaci wykresów 

graficznych (wykres kołowy/słupkowy). 

 

30.  
System VR umożliwia zarządzanie wielopoziomowym drzewem 

kategorii (Kategoria). Dla każdej kategorii system powinien umożliwić 

wprowadzenie m.in. nazwę kategorii. 

 

31.  

System VR umożliwia edycję istniejących kategorii, dodawanie nowych 

kategorii oraz usuwanie istniejących kategorii jeżeli są 

niewykorzystywane. System umożliwia import kategorii z arkusza 

programu Excel. 

 

32.  

Logowanie do systemu odbywać się będzie z wykorzystaniem 

pojedynczego logowania. Narzędzia umożliwiają uprawnionemu 

użytkownikowi po jednokrotnym uwierzytelnieniu na dostęp do wielu 

aplikacji internetowych w organizacji użytkownika (ang. Single Sign On 

- SSO). Realizacja uwierzytelnienia oparta jest o mechanizmy dostępne 

w rozwiązaniu JA-SIG CAS. 

 

33.  
Zdalny dostęp do panelu administracyjnego Systemu VR musi odbywać 

się poprzez połączenie szyfrowane (SSL).  

 

34.  
W celu logowania System VR musi być skonfigurowana do korzystania 

z informacji o użytkownikach znajdujących się w katalogu 

użytkowników LDAP (OpenLDAP) / AD (Active Directory). 
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35.  
Dostarczony System VR musi posiadać interfejs użytkownika w języku 

polskim i angielskim 

 

36.  

System VR musi posiadać wbudowaną bibliotekę materiałów – czyli 

obszar systemu w którym gromadzone są symulatory VR, testy, ankiety.  

Z tych elementów można układać indywidualne ścieżki szkoleniowe, 

dedykowane dla różnych grup szkoleniowych. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu ten sam element, mimo, że został umieszczony tylko raz w 

systemie może występować w wielu różnych ścieżkach szkoleniowych. 

 

37.  

System VR musi posiadać możliwość przeglądania elementów biblioteki 

materiałów. Filtrowanie według: kategorii, treści materiałów oraz ocenie 

materiałów z podziałem na ocenę wykładowców i uczestników. 

Możliwość filtrowania po konkretnych rodzajach elementów biblioteki, 

np. plikach, testach, np. dodatkowo możliwość wyświetlenia tylko tych 

elementów, których jest się autorem. 

Z poziomu obiektów, np. ścieżek szkoleniowych, musi istnieć 

możliwość przypisywania i wypisywania tych obiektów do/z biblioteki. 

 

38.  
System VR musi posiadać możliwość definiowania więcej niż jednej 

biblioteki materiałów i musi mieć możliwość ustalania praw dostępu do 

tych zasobów. 

 

39.  

System VR musi umożliwiać definiowanie ścieżek szkoleniowych dla 

grup użytkowników rozumianych jako definiowanie ścieżek nauki z 

poszczególnych składowych. W skład jednej ścieżki system ma 

minimalnie pozwalać na zdefiniowanie: 

 symulatory VR, 

 listy obecności, 

 testu, 

 ankiety, 

 erraty, 

 zasobu do pobrania w postaci plików, 

 dedykowanego FAQ, 

 zadania otwartego, 

 konsultacji. 

Definiując elementy ścieżki szkoleniowej użytkownik powinien 

posiadać możliwość oznaczenia czy symulatory VR, test, ankieta, 

warsztat są elementami wymaganymi do zakończenia ścieżki 

szkoleniowej. 

System VR musi umożliwić użytkownikowi wyświetlenie ścieżki 

szkoleniowej w podziale na elementy, które są wymagane do 

zakończenia ścieżki oraz elementy które nie są wymagane. 

 

40.  
System VR musi umożliwiać umieszczanie ścieżkach szkoleniowych 

materiałów w następujących formatach: 
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 HTML, 

 RTF, 

 PDF, 

 PowerPoint. 

Materiały powinny być prezentowane z wykorzystaniem wbudowanych 

mechanizmów Systemu VR. Dodatkowo powinna istnieć możliwość 

zapisywania materiałów na dysku lokalnym użytkownika.  

41.  

System VR musi umożliwiać auto-ocenę ścieżki szkoleniowej  – 

automatyczne wystawianie oceny użytkownikowi na podstawie 

wyników ze składowych ścieżki (np. ocena na podstawie wyniku z 

danego symulatora VR, testu). 

 

42.  

System VR musi dopuszczać umieszczanie dokumentów zewnętrznych 

w formatach, które są interpretowane przez przeglądarkę internetową. 

Minimalne wymagania do formatów zamieszanych w ten sposób 

dokumentów: *.pdf, *.jpg, *.docx, *.pptx. 

Zawartość plików jest wyświetlana w przeglądarce internetowej za 

pomocą wbudowanych mechanizmów Systemu VR. 

 

43.  

System VR musi posiadać możliwość tworzenia bazy wiedzy – w 

formie baza haseł, linków i ważnych informacji, na wzór systemu klasy 

Wiki, za pomocą edytora WYSIWYG.. Baza wiedzy jest indeksowana 

po słowach kluczowych. 

 

44.  
System VR pozwala na wprowadzenie artykułów. Artykuł może być 

podzielony na: sekcje, załączniki, linki zewnętrzne i artykuły 

powiązane. 

 

45.  

System VR umożliwia przypisywania do ankiety pytań: 

 lista rozwijana, 

 macierzowe pojedynczy wybór, 

 macierzowe wielokrotny wybór, 

 opisowe – tekstowe, 

 opisowe – tekstowe 1 linia, 

 podwójna skala suwak, 

 podwójna skala suwak z komentarzem, 

 pojedynczy wybór, 

 puste, 

 pytanie o liczbę, 

 pytanie o procent, 

 rankingowe, 
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 skala, 

 skala suwak, 

 skala suwak z komentarzem, 

 uzupełnij tekst, 

 wielokrotny wybór. 

46.  
Administrator ankiety może ustawić warunkową prezentację pytań, w 

zależności od odpowiedzi, udzielonej na inne pytania w ankiecie np. 

pokaż pytanie nr 3 jeżeli użytkownik w pytaniu nr 1 wybrał odpowiedź. 

 

47.  

W systemie VR Istnieje możliwość dodania wielu pytań do ankiety 

jednocześnie. W tej sytuacji wybierany jest typ pytania, z listy typów 

takich samych jak w przypadku dodawania pojedynczego pytania, 

sekcja, z jaką będzie związane pytanie (każde pytanie może być 

związane, z co najwyżej jedną sekcją), kategoria pytania, wymagalność 

pytania, oraz aktywność pytania. 

Dla każdego pytania można wybrać kontekst języka, w jakim pracuje się 

z danym pytaniem. Zmiana kontekstu języka służy do tworzenia innych 

wersji językowych pytań, o ile ankieta jest dostępna w wielu językach. 

W każdym pytaniu można określić jego wymagalność, aktywność, 

reguły jego wyświetlania, kategorie związane z pytaniem i sekcja 

pytania. Pytania wymagane będą powodowały, że uczestnik ankiety nie 

będzie mógł jej ukończyć, dopóki nie wypełni odpowiedzi na te pytania. 

Jeżeli pytania będą podzielone na kilka stron, uczestnik nie będzie mógł 

przejść do kolejnej strony, dopóki nie wypełni wymaganych 

odpowiedzi. Sekcja pytania służy do grupowania pytań, sekcje mogą 

być użyte do kontrolowania sposobu wyświetlania pytań dla uczestnika, 

np. wyświetlenie każdej sekcji pytań na osobnej stronie. 

 

48.  

System VR umożliwia prezentację wyników ankiety w: 

 formie zestawień tabelarycznych, 

 prezentację w formie wykresów graficznych, 

 możliwość przeglądania wypełnionych ankiet, 

 możliwość filtrowania wyników według zadanych kryteriów 

wyszukiwania wybranych przez użytkownika. 

Dla każdego pytania w ankiecie, istnieje możliwość wyświetlenia 

odpowiedzi na to pytanie w formie wykresu kołowego, liniowego, 

kolumnowego. 

 

49.  

System VR umożliwia zaznaczenie dla ankiety w jakich wersjach 

językowych ankieta powinna być udostępniona. Zarządzający ankietą 

dla każdego pytania ankiety może wprowadzić treść pytania i 

odpowiedzi dla każdej wersji językowej.  

 

50.  
System VR powinien agregować wyniki dla danej ankiety dla każdej 

wersji językowej – pomimo że ankieta jest dostępna w kilku wersjach 
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językowych system powinien przechowywać ankietę jako pojedynczą 

ankietę. Użytkownik uruchamiając ankietę powinien mieć możliwość 

wyboru wersji językowej. 

51.  
System VR umożliwi tworzenie testów online za pomocą których można 

weryfikować wiedzę studentów. 

 

52.  

System VR umożliwia  tworzenie testów z pytaniami typu pojedynczy 

wybór oraz wielokrotny, bezpośrednio w systemie bez używania 

jakichkolwiek narzędzi czy plików zewnętrznych. 

Dodatkowo z tak przygotowanego egzaminu system ma umożliwiać: 

 tworzenie grup pytań np. trudne, średnie, łatwe  lub związane z 

różnymi kategoriami, 

 tworzenie zestawów wybierając dowolną ilość pytań z każdej 

grupy, 

 tworzenie zestawów losowych pytań, 

 umieszczanie grafik i schematów na stronach z pytaniami, 

 ustawianie poziomu zaliczenia procentowo za każdą odpowiedź 

w pytaniu lub liczbowo za zadanie, 

 określenie progu zaliczenia, 

 określenie czasu trwania egzaminu, 

 przydzielenie testu wybranym użytkownikom i przeglądanie 

raportów i wyników. 

Funkcjonalność nie wymaga od autora testów znajomości 

jakiegokolwiek języka programowania (tworzenie testów opiera się na 

wbudowanych edytorach i kreatorach). 

 

53.  

System VR musi posiadać panel testów z możliwością konfiguracji 

ustawień przeprowadzanych testów: 

 maksymalna liczba prób rozwiązania testu, 

 czas trwania testu (w minutach), 

 losowanie pytań do testu z wcześniej przygotowanej bazy zadań, 

 losowanie zadanej ilości pytań z całej puli (np. 20 z 60 pytań), 

 losowanie zadanego procentu pytań z całej puli (np. 15% z 60 

pytań), 

 losowanie określonej liczby pytań z danej grupy – np. pytania 

zostają podzielone na 3 grupy tematyczne: G1, G2, G3. W 

kolejnym kroku zostaje określona ilości pytań losowanych z 

danej grupy np. 10xG1, 15xG2, 20xG3. Oznacza to, że z 

pierwszej grupy (G1) zostanie wylosowanych 10 pytań z drugiej 

grupy (G2) 15 pytań a z trzeciej (G3) 20 pytań. 

Pułap zaliczenia egzaminu (punktowy i procentowy). 
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Wymagania funkcjonalne dla Symulatora VR do prowadzenia oględzin 

miejsca zdarzenia przez techników kryminalistyki 

 

54.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej 

rzeczywistości (ang. virtual reality) 

 

55.  Symulator VR będzie umożliwiał prowadzenia czynności oględzin 

miejsca zdarzenia przez techników kryminalistyki. 

 

56.  Symulator VR będzie obejmował fazę styczną i dynamiczną 

prowadzonych oględzin. 

 

57.  Oględziny miejsca zdarzenia będą prowadzone w zamkniętej, 

umeblowanej i wyposażonej przestrzeni składającej się z minimum 2 

pomieszczeń o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2. 

 

58.  Użytkownik będzie miał możliwość poruszania się po przestrzeni za 

pomocą rzeczywistych ruchów oraz mechanizmu teleportacji. 

 

59.  Symulator VR będzie obejmował scenariusz prowadzący do wniosków, 

iż na miejscu zdarzenia popełniono zabójstwo.  

 

60.  Symulator VR będzie obejmował scenariusz prowadzący do wniosków, 

iż na miejscu zdarzenia doszło do samobójstwa. 

 

61.  W ramach każdego scenariusza użytkownik będzie mógł zabezpieczyć 

ślady prowadzące do określonych wniosków oraz inne przedmioty bez 

znaczenia dla procesu wnioskowania o przyczynach śmierci.  

 

62.  W każdym scenariuszu zostaną umieszczone również ślady tzw. 

„pułapki”, które mogą użytkownika wprowadzać w błąd. 

 

63.  Każdy scenariusz będzie występował w 3 wariantach różniących się 

między sobą liczbą / typem śladów do zabezpieczenia czy też ich 

rozmieszczeniem.  

 

64.  W przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny będzie znajdować 

się min. 80 interaktywnych przedmiotów, w tym ślady oraz przedmioty 

nie mające wpływu na proces wnioskowania. 

 

65.  Dla każdego wariantu scenariuszy, w przestrzeni, w której będą 

prowadzone oględziny będzie znajdować się min. 20 śladów 

prowadzących do rekonstrukcji wydarzeń. 

 

66.  Dla każdego wariantu scenariuszy, w przestrzeni, w której będą 

prowadzone oględziny będzie znajdować się min. 5 śladów 

najistotniejszych dla sprawy, które potwierdzają przyczyny śmierci 

denatki. 

 

67.  Dla każdego wariantu scenariuszy, w przestrzeni, w której będą 

prowadzone oględziny będzie znajdować się min. 3 ślady bez znaczenia 

dla procesu wnioskowania o przyczynach śmierci. 

 

68.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady 

daktyloskopijne. 

 

69.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady 

traseologiczne. 

 

70.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady 

mechanoskopijne. 

 

71.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady  
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biologiczne. 

72.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały ślady 

fizykochemiczne. 

 

73.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: 

otwory wlotowe i wylotowe pocisków wystrzelonych z broni palnej.  

 

74.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: 

broń, pociski, łuski, amunicja. 

 

75.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: 

dokumenty, zdjęcia. 

 

76.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: 

ślady linii papilarnych różnych osób. 

 

77.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: 

ślady czerwieni wargowej. 

 

78.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: 

ślady obuwia. 

 

79.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: 

włosy. 

 

80.  Ślady do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia będą obejmowały min.: 

krew. 

 

81.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość podnoszenia, 

obracania i oglądania pod różnym kątem interaktywnych przedmiotów 

zlokalizowanych w przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny. 

 

82.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość zabezpieczenia 

śladów zidentyfikowanych na miejscu prowadzenia oględzin przy 

użyciu walizki oględzinowej wyposażonej w narzędzia do 

prawidłowego przeprowadzenia analizy miejsca zdarzenia. 

 

83.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: latarkę.   

84.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: szczypce.  

85.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: torby foliowe małe i torby 

foliowe duże. 

 

86.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: kombinerki.  

87.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: fiolki.  

88.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: wymazówki.  

89.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: papierowe torby.  

90.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: pakiety papierowe.  

91.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: rękawiczki.  

92.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: stoliczek mikroskopowy.  

93.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: aparat cyfrowy.  

94.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: znaczniki śladów.   

95.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: latarkę UV.  

96.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: pędzel daktyloskopijny.  

97.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: proszek daktyloskopijny.   

98.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: czarny proszek  
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daktyloskopijny. 

99.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: folie daktyloskopijną.  

100.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: folię traseologiczną.  

101.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: zestaw do zabezpieczania 

śladów zapachowych. 

 

102.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: srebrną folię traseologiczną.  

103.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: przenośnik elektrostatyczny. 

  

 

104.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: śrubokręt.  

105.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: pastę sylikonową.  

106.  Walizka oględziniowa będzie zawierała: luminol.  

Wymagania funkcjonalne Symulatora VR do nauki procedury triage  

107.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej 

rzeczywistości (ang. virtual reality) 

 

108.  Symulator VR będzie posiadać edytor symulatorów VR umożliwiający 

osobie nie posiadającej wiedzy technicznej na tworzenie wariantów 

symulatorów VR różnicujących między innymi miejsca prowadzenia 

działań ratowniczych i rozmieszczeniem rannych. 

 

109.  Edytor symulatorów VR będzie umożliwiał określanie typu obrażeń i 

wyglądu ran osób poszkodowanych. 

 

110.  Edytor symulatorów VR będzie umożliwiał określanie warunków 

pogodowych (deszcz, śnieg, temperatura, mgła), w których będą 

prowadzone działania ratownicze. 

 

111.  Edytor symulatorów VR będzie umożliwiał tworzenie nowych, 

sprecyzowanych scenariuszy symulacji, będących kompilacją 

elementów dostępnych w bibliotece typów obiektów i cech.  

 

112.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na wybór postaci ratownika: 

 kobieta lub mężczyzna 

 min. 3 kolory stroju ratownika 

 

113.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na wybór dźwięków 

otoczenia. Biblioteka będzie obejmowała minimum 10 typów dźwięków 

otoczenia. 

 

114.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na wybór postaci 

poszkodowanych. Biblioteka będzie obejmowała kilka podstawowych 

typów postaci poszkodowanych: młody mężczyzna, młoda kobieta, 

starszy mężczyzna, starsza kobieta, dziecko – dziewczynka, dziecko – 

chłopiec. Edytor umożliwi wybór liczby poszkodowanych każdego 

typu, zróżnicowanych pod względem charakterystycznych cech 

wyglądu – koloru włosów i skóry.  

 

115.  Dla każdego z typów postaci przygotowane będą warianty obrażeń 

charakterystycznych dla różnych typów zdarzeń masowych. 

 

116.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na określenie stanu każdego z 

poszkodowanych i wybór obrażeń. Stan pacjenta określany będzie 
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następującymi parametrami: przytomny / nieprzytomny, tętno 

(określona wartość) lub brak, oddech obecny/nieobecny/obecny po 

udrożnieniu dróg oddechowych, reakcja na bodźce werbalne i 

dotykowe: obecna/nieobecna. 

117.  Edytor symulatorów VR umożliwi określenie pozy, w jakiej znajduje 

się poszkodowany, przykładowo: poszkodowany leży na plecach, 

poszkodowany leży na boku, poszkodowany leży na brzuchu, 

poszkodowany siedzi z opuszczoną głową, poszkodowany stoi / chodzi, 

poszkodowany jest w pozycji półleżącej. 

 

118.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na określenie cech 

poszkodowanego. Do poszkodowanych mogą być przypisane 

specyficzne cechy mogące mieć wpływ na przebieg działań 

ratowniczych, poprzez uniemożliwienie lub wymaganie konkretnej 

czynności ratowniczej. Biblioteka będzie zawierać cechy specjalne 

poszkodowanego: pomalowane paznokcie dłoni, utrudniony dostęp, 

amputacje kończyn. 

 

119.  Edytor symulatorów VR będzie pozwalał na określenie realistycznej 

scenerii – otoczenia. Biblioteka dostępnych otoczeń w których może 

być prowadzona symulacja będzie zawierać: 

 polowy punkt medyczny, 

 autostrada - dwa różne plener , 

 otwarty teren wokół drogi krajowej, 

 otwarty teren wokół linii kolejowej, 

 teren zurbanizowany. 

 

120.  Biblioteka będzie zawierać typy zdarzeń będących przyczyną 

prowadzenia akcji ratunkowych, np.: wypadek komunikacyjny, 

katastrofa kolejowa, wybuch, strzelanina, zamieszki. 

 

121.  Edytor symulatorów VR umożliwi przygotowanie scenariuszy w co 

najmniej dwóch wersjach językowych: polski, angielski. 

 

122.  Edytor symulatorów VR umożliwi przypisanie do każdego 

poszkodowanego referencyjnej ścieżki działań będącej podstawą do 

oceny aktywności użytkownika w aplikacji. Pozwoli ona ustalić listę 

czynności w określonej kolejności, jakie użytkownik musi wykonać 

przed przydzieleniem opaski segregacyjnej. 

 

123.  Symulator VR pozwoli na werbalne komunikowanie się osoby 

korzystającej z symulatora z poszkodowanymi w celu rozpoznania czy 

poszkodowany jest przytomny i ewentualnie co mu dolega. W formie 

werbalnej będą przekazywane różne polecenia / komunikaty.  

 

124.  Symulator VR pozwoli na przemieszczanie niektórych przedmiotów w 

otoczeniu. 

 

125.  Użytkownik symulatora VR po zakończeniu czynności ratowniczych 

otrzyma informację o aktywnościach wykonanych prawidłowo i 

popełnionych błędach. 

 

126.  Postaci poszkodowanych będą zachowywały się w sposób 

charakterystyczny dla uczestników zdarzeń masowych z danym typem 
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obrażeń (między w uzasadnionych przypadkach będą poruszali 

kończynami lub chaotycznie zmieniali pozycję). 

127.  Przebieg symulacji z wykorzystaniem symulatora VR będzie 

obejmował:  

 wprowadzenie do symulacji, 

 rozpoczęcie symulacji, 

 realizacja scenariusza symulacji z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa ratownika medycznego, 

 zakończenie symulacji – ocena działań użytkownika i 

przygotowanie raportu z przeprowadzonej akcji. 

 

128.  Symulator VR będzie umożliwiać swobodne zmiana pozycji ciała 

poszkodowanego. Zmiana pozycji będzie prezentowana poprzez 

animację rzeczywistych ruchów ciała poszkodowanego.   

 

129.  Animacje ruchów osób poszkodowanych będą zrealizowane z 

wykorzystaniem technologii motion capture, umożliwiającej 

realistyczne odwzorowanie ruchów wykonywanych przez ratownika i 

osób poszkodowanych w wypadku.  

 

130.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: sprawdzanie 

reakcji na dotyk.  

 

131.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: sprawdzenie 

oddechu. 

 

132.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: udrożnienie 

oddechu poprzez odgięcie głowy poszkodowanego i zamontowanie 

rurki ustno-gardłowej.  

 

133.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: sprawdzenie 

tętna. 

 

134.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: sprawdzenie 

nawrotu kapilarnego. 

 

135.  Symulator VR będzie umożliwiać czynności ratownicze: mocowanie 

stazy medycznej. 

 

136.  Symulator VR będzie umożliwiać przydzielenie opaski segregacyjnej.  

137.  Podczas wykonywania czynności ratowniczych użytkownik będzie 

mógł korzystać z różnych przedmiotów interaktywnych 

zlokalizowanych w plecaku / torbie ratowniczej.  

 

138.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: rurka 

ustno-gardłowa. 

 

139.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: maska 

inhalacyjna (pocket mask). 

 

140.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: 

opaski segregacyjne. 

 

141.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: 

rękawiczki. 

 

142.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: staza  
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medyczna. 

143.  W plecaku / torbie ratowniczej będzie dostępna dla użytkownika: 

latarka „czołówka”. 

 

144.  Staza medyczna możliwa do założenia w różnych miejscach kończyn, 

zarówno w prawidłowych jak i nieprawidłowych ze względu na 

widoczne krwotoki.  

 

Wymagania funkcjonalne dla Symulatora VR do zabezpieczania danych  

145.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej 

rzeczywistości (ang. virtual reality). 

 

146.  Symulator VR będzie umożliwiał prowadzenia czynności dotyczących 

zabezpieczania danych cyfrowych na miejscu zdarzenia zgodnie z 

najlepszymi praktykami informatyki śledczej. 

 

147.  Przed rozpoczęciem symulacji użytkownik będzie miał możliwość 

zapoznania się z opisem danego zdarzenia, które jest przedmiotem 

symulacji (briefing).  

 

148.  Oględziny miejsca zdarzenia będą prowadzone w zamkniętej, 

umeblowanej i wyposażonej przestrzeni składającej się z minimum 2 

pomieszczeń i łazienki o powierzchni nie mniejszej niż 40 m2. 

 

149.  Użytkownik będzie miał możliwość poruszania się po przestrzeni za 

pomocą rzeczywistych ruchów oraz mechanizmu teleportacji. 

 

150.  Użytkownik Symulatora VR będzie mógł zabezpieczyć dane cyfrowe 

prowadzące do określonych wniosków oraz inne przedmioty bez 

znaczenia dla procesu wnioskowania o przyczynach śmierci.  

 

151.  W przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny będą znajdować 

się różne interaktywne przedmioty, które są nośnikami danych 

cyfrowych.  

 

152.  W przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny będzie znajdować 

się min. komputer stacjonarny, laptop, smartfon, pendrive, dysk HDD, 

zewnętrzny dysk sieciowy, zegarek elektroniczny, płyty CD / DVD. 

 

153.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość podnoszenia, 

obracania i oglądania pod różnym kątem interaktywnych przedmiotów 

zlokalizowanych w przestrzeni, w której będą prowadzone oględziny. 

 

154.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość zabezpieczenia 

danych cyfrowych na miejscu prowadzenia oględzin przy użyciu 

walizki oględzinowej, wyposażonej w odpowiednie narzędzia. 

 

155.  Walizka oględziniowa będzie obejmowała min. latarkę, lateksowe 

rękawiczki, foliowe torby i worki do zabezpieczania dowodów, 

cyfrowy aparat fotograficzny, jednorazowe plomby zaciskowe z 

niepowtarzalnym numerem, urządzenie umożliwiające wykonanie kopii 

binarnej danych z różnych nośników (laptop śledczy wraz ze 

specjalnym oprogramowaniem), urządzenie do analizy sieci 

komputerowej pod kątem poszukiwania urządzeń korzystających z tej 

sieci, urządzenie typu mouse jiggler, urządzenie typu bloker z 

interfejsami dla dysków: SATA/IDE/SAS/USB/FireWire. 

 

156.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu pendrive będzie umożliwiał  
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takie interakcje jak: odłączenie od komputera, podłączenie do 

komputera, podłączenie / odłączenie od urządzenia typu bloker, 

zabezpieczenie jako dowodu. 

157.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu komputer stacjonarny będzie 

umożliwiał takie interakcje jak: sprawdzenie czy urządzenie jest 

włączone / wyłączone, włączenie / wyłączenie urządzenia, odłączenie 

od prądu i urządzeń peryferyjnych, podłączenie do prądu i urządzeń 

peryferyjnych, podłączenie do urządzenia umożliwiającego wykonanie 

kopii binarnej danych z różnych nośników, podłączenie / odłączenie 

urządzenia typu mouse jiggler, zabezpieczenie jako dowodu. 

 

158.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu laptop będzie umożliwiał 

takie interakcje jak: sprawdzenie czy urządzenie jest włączone / 

wyłączone, włączenie / wyłączenie urządzenia, odłączenie od prądu i 

urządzeń peryferyjnych, podłączenie do prądu i urządzeń 

peryferyjnych, podłączenie do urządzenia umożliwiającego wykonanie 

kopii binarnej danych z różnych nośników, podłączenie / odłączenie 

urządzenia typu mouse jiggler, zabezpieczenie jako dowodu. 

 

159.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu smartfon będzie umożliwiał 

takie interakcje jak: sprawdzenie czy urządzenie jest włączone / 

wyłączone, włączenie / wyłączenie urządzenia, włączenie trybu 

samolotowego, zabezpieczenie jako dowodu. 

 

160.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu dysk HDD będzie 

umożliwiał takie interakcje jak: odłączenie / podłączenie do komputera, 

podłączenie / odłączenie od urządzenia typu bloker, podłączenie do 

urządzenia umożliwiającego wykonanie kopii binarnej danych z 

różnych nośników, zabezpieczenie jako dowodu. 

 

161.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu zegarek elektroniczny będzie 

umożliwiał takie interakcje jak: zabezpieczenie jako dowodu.  

 

162.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu cyfrowy aparat fotograficzny 

będzie umożliwiał takie interakcje jak: wykonanie zdjęć przestrzeni i 

przedmiotów w pomieszczeniu, w którym prowadzone są działania 

zmierzające do zabezpieczenia dowodów cyfrowych.  

 

163.  Symulator VR w zakresie urządzenia typu cyfrowy aparat fotograficzny 

będzie umożliwiał takie interakcje jak: wykonanie zdjęć przestrzeni i 

przedmiotów w pomieszczeniu, w którym prowadzone są działania 

zmierzające do zabezpieczenia dowodów cyfrowych. 

 

164.  Symulator VR będzie umożliwiał powiązanie z poszczególnymi 

przedmiotami interaktywnymi ekranów prezentujących określone kroki 

procedury (ekrany: opis sytuacji, możliwe aktywności, rezultat podjętej 

aktywności, aktywność poprawna / niepoprawna). 

 

165.  Procedury będą uwzględniały możliwość wykorzystania w danym 

kroku specjalistycznego oprogramowania, np. oprogramowania 

przeznaczonego do kryminalistyki, bezpieczeństwa cybernetycznego, 

analiz bezpieczeństwa i e-discovery, oprogramowania 

wykorzystywanego w kryminalistyce do odzyskiwania dowodów z 

zajętych dysków twardych, oprogramowanie do wykonania kopii 
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binarnych, oprogramowanie do listingu plików, oprogramowanie do 

wykonania kopii danych ulotnych, oprogramowanie do przechwycenie 

danych pojawiających się np. w pamięci RAM, czy pliku wymiany, 

oprogramowanie do badania zdjęć z aparatu.  

166.  Procedury będą uwzględniały możliwość wykorzystania w danym 

kroku specjalistycznego sprzętu do akwizycji i analizy materiału 

dowodowego, np. narzędzia do akwizycji pamięci RAM, duplicator 

bloker.  

 

167.  Symulator VR będzie posiadać edytor / konfigurator symulatorów VR 

umożliwiający osobie nieposiadającej wiedzy technicznej na tworzenie 

wariantów symulatorów VR różnicujących między innymi liczbą 

występujących w danym symulatorze urządzeń typu komputer 

stacjonarny, laptop, smartfon, pendrive, dysk HDD, zewnętrzny dysk 

sieciowy, zegarek elektroniczny, płyty CD / DVD. 

 

168.  Symulator VR będzie posiadać edytor / konfigurator symulatorów VR 

umożliwiający osobie nieposiadającej wiedzy technicznej na tworzenie 

wariantów symulatorów VR różnicujących między innymi 

rozlokowaniem ww. urządzeń w dostępnej przestrzeni, w której 

prowadzone są czynności zabezpieczania danych cyfrowych, 

 

169.  Symulator VR będzie posiadać edytor / konfigurator symulatorów VR 

umożliwiający osobie nieposiadającej wiedzy technicznej na tworzenie 

wariantów symulatorów VR różnicujących między innymi parametrami 

startowymi poszczególnych urządzeń (np. włączone / wyłączone, 

zablokowane hasłem / odblokowane, etc.) 

 

170.  Edytor / konfigurator symulatorów VR pozwoli na aktualizację / 

zmianę poszczególnych kroków procedury podejmowanej w interakcji 

z poszczególnymi urządzeniami / nośnikami danych cyfrowych 

(ekrany: opis sytuacji, możliwe aktywności, rezultat podjętej 

aktywności, aktywność poprawna / niepoprawna). 

 

Wymagania funkcjonalne Symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces sztauowania kontenerów 

 

171.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej 

rzeczywistości (ang. virtual reality). 

 

172.  Osoba korzystająca z symulatora wyposażona będzie kontrolery VR, 

które umożliwią jej oddziaływanie na wirtualną rzeczywistość. 

 

173.  Użytkownik będzie miał możliwość poruszania się po wirtualnej 

przestrzeni za pomocą rzeczywistych ruchów oraz mechanizmu 

teleportacji. 

 

174.  Rozgrywka w symulatorze będzie prowadzona w trybie single player 

tzn. w symulacji będzie brał udział tylko jeden aktywny użytkownik. 

 

175.  Rozgrywka w symulatorze będzie prowadzona w wirtualnym 

środowisku, które przedstawiało będzie kontener wraz ze stałym 

osprzętem mocującym (np. zaczepy mocujące) oraz przestrzeń wokół 

niego. Wirtualna przestrzeń zostanie wykonana z dbałością o estetykę, 

a także będzie przedstawiać realistyczne otoczenie. 
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176.  Symulacja zostanie podzielona na trzy etapy. W pierwszym z nich 

użytkownik będzie musiał dokonać oględzin kontenera i określić, czy 

posiada on usterki uniemożliwiające załadunek. Użytkownik będzie 

mógł obejść kontener dookoła i wejść do niego szukając potencjalnych 

defektów, a także zamykać i otwierać drzwi kontenera, również będąc 

w jego wnętrzu, aby poprzez prześwity odnaleźć uszkodzenia 

(nieszczelności). Na podstawie oglądanego obrazu użytkownik będzie 

mógł zaakceptować kontener jako odpowiedni do załadunku albo uznać 

go za uszkodzony i nieodpowiedni. Jeśli użytkownik uzna uszkodzony 

kontener za odpowiedni do załadunku aplikacja w formie komunikatu 

powiadomi go, że popełnił błąd. Jeśli kontener posiadać będzie 

dyskwalifikujące go wady użytkownik (po podjęciu decyzji czy 

kontener posiada usterki, czy nie) rozpocznie zadanie od początku – 

podda inspekcji kolejny kontener. Aplikacja umożliwi zaznaczenie 

przez użytkownika usterki kontenera w dowolnie wybranym miejscu. 

Jeśli kontener będzie w odpowiednim stanie technicznym, to 

użytkownik będzie mógł przejść do kolejnego etapu. Drugi etap polegał 

będzie na zapoznaniu się z listą towarów przeznaczonych do załadunku 

(cargolistą), a także załadunku tych towarów do kontenera oraz 

odpowiednim ich zabezpieczeniu (zamocowanie pasami, wypełnienie 

luk, odpowiednie rozłożenie ciężaru ładunków, właściwe piętrzenie 

ładunku itd.). Towary przeznaczone do załadunku ustawione będą 

przed kontenerem, od strony jego otwartych drzwi. Użytkownik będzie 

mógł podnosić te towary, obracać je oraz dowolnie odkładać za pomocą 

kontrolerów VR. Ostatnim etapem symulacji będzie zabezpieczenie 

towarów przed wypadnięciem z kontenera oraz zamknięcie drzwi 

kontenera. 

 

177.  Opakowania z towarami będą posiadać odpowiednie symbole i cyfry 

oznaczające m.in. ich wagę i wymiary. 

 

178.  Kontenery występować będą w dwóch rozmiarach: 40. stopowe i 20. 

stopowe. 

 

179.  Użytkownik będzie mógł zaczepiać taśmy, pasy i łańcuch o zaczepy 

mocujące występujące w kontenerze oraz owijać nimi zabezpieczane 

towary. 

 

180.  Użytkownik będzie mógł wykorzystać w symulacji drewniane 

kantówki, deski i listwy różnej długości w celu sztauowania towarów w 

kontenerze. 

 

181.  Symulator VR będzie posiadał co najmniej 3 różne predefiniowane 

scenariusze, w których określony będzie typ kontenera (20. stopowy 

lub 40. stopowy) oraz ilość i rodzaj towarów do zasztauowania. 

 

182.  Komplementarną częścią symulatora będzie edytor scenariuszy, który 

pozwoli osobie nieposiadającej wiedzy technicznej na tworzenie 

nowych scenariuszy symulacji. Edytor pozwoli na wybranie modelu 

kontenera z następującej listy: 

 kontener 20” – sprawny, bez żadnych defektów technicznych, 

 kontener 20” – uszkodzony, z zerwaną uszczelką na drzwiach 
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na długości 40 centymetrów oraz z zerwaną jedną krzywką 

sztaby ryglującej, 

 kontener 20” – uszkodzony, z dziurą w podłodze, 

 kontener 40” – sprawny, bez żadnych defektów technicznych, 

 kontener 40” – uszkodzony, z dziurą w dachu obok naroża 

zaczepowego, 

 kontener 40” – uszkodzony, z dziurą w panelu drzwiowym, 

183.  Edytor pozwoli na wybranie towarów i ich ilości do zasztauowania z 

listy zawierającej co najmniej poniższe pozycje: 

 europaleta załadowana 50 kartonami o wadze jednostkowej 

25kg, owinięta folią stretch i 4 taśmami mocującymi o 

szerokości 16mm, 

 europaleta z 4 beczkami metalowymi, z których każda waży po 

220 kg, beczki zamocowane są do palety 4 taśmami 

mocującymi o szerokości 16 mm, 

 europaleta z materiałami budowlanymi: 12szt. zaprawy klejowej 

w workach po 25 kg oraz 9 szt. pojemników z zaprawą do fug 

po 5 kg każda, 

 krata (skrzynia ażurowa) załadowana 4 łącznikami wodnymi 

ważącymi po 250 kg, 

 mała skrzynia załadowana rurkami miedzianymi, 

 średnia skrzynia z maszyną, 

 duża skrzynia z prasą do stali, 

 maszyna na podbudowie z drewna 1, 

 maszyna na podbudowie z drewna 2. 

 

184.  Edytor pozwoli na określenie maksymalnego czasu przeznaczonego na 

symulację. 

 

185.  Symulator umożliwi zapisywanie utworzonych w edytorze scenariuszy.  

Wymagania funkcjonalne Symulatora VR do nauki czynności 

składających się na proces odbioru oraz przyjęcia surowców i materiałów 

do magazynu 

 

186.  Symulator VR zostanie przygotowany w technologii wirtualnej 

rzeczywistości (ang. virtual reality). 

 

187.  Rozgrywka w symulatorze będzie prowadzona w trybie single player 

tzn. w symulacji będzie brał udział tylko jeden aktywny użytkownik. 

 

188.  Użytkownik będzie miał możliwość poruszania się po wirtualnej 

przestrzeni za pomocą rzeczywistych ruchów oraz mechanizmu 

teleportacji. 

 

189.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej 

graficznie wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie 

odwzorowywać magazynową strefę przyjęć wyposażoną w dok z 

podstawioną otwartą naczepą. 

 

190.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej 

graficznie wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie 
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odwzorowywać magazynową strefę przyjęć wyposażoną w dok z 

podstawioną otwartą naczepą, 

191.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej 

graficznie wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie 

odwzorowywać magazynową strefę przyjęć wyposażoną w kilka pól 

odkładczych (na jednym z  nich będzie znajdować się paleta z 

umieszczonymi na niej wyrobami), 

 

192.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej 

graficznie wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie 

odwzorowywać magazynową strefę przyjęć wyposażoną w przestrzeń 

niezbędną do przeprowadzenia kontroli ilościowej i jakościowej, 

 

193.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej 

graficznie wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie 

odwzorowywać magazynową strefę przyjęć wyposażoną w sortownię i 

etykietownię nie mniejsze niż 50 m2, 

 

194.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej 

graficznie wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie 

odwzorowywać magazynową strefę przyjęć wyposażoną w 

elektroniczną waga magazynową o maksymalnym obciążeniu 300 kg 

(za pomocą której użytkownik będzie mógł zważyć towary), 

 

195.  Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej 

graficznie wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie 

odwzorowywać magazynową strefę przyjęć wyposażoną w komputer 

pozwalający wybrać i wydrukować określone etykiety, protokół 

rozbieżności i reklamacji oraz dokument przyjęcia Pz. 

 

196.  Użytkownik będzie mógł w czasie symulacji zapoznać się z 

określonymi dokumentami towarzyszącymi dostawie (np. dowód 

dostawy, zamówienie, faktura), które będą prezentowane w czytelny 

sposób. 

 

197.  Użytkownik będzie wyposażony w miarę zwijaną, za pomocą której 

będzie mógł zmierzyć towary 

 

198.  Użytkownik będzie wyposażony w skaner kodów kreskowych, za 

pomocą którego będzie mógł zeskanować kody znajdujące się na 

opakowaniach z towarem. 

 

199.  Symulator VR wyposażony będzie w co najmniej 5 różnych 

scenariuszy. Każdy z nich określi wszystkie niezbędne do symulacji 

parametry, takie jak: rodzaje przyjmowanych wyrobów, ich ilość, 

niezgodność jakościową i/lub ilościową, wygląd dokumentów itp. 

 

200.  Symulator VR będzie obejmował co najmniej jeden scenariusz 

prowadzący do wniosków, że występuje niezgodność ilościowa 

dostawy. Niezgodność występować będzie w różnych wariantach, np. 

wagi, liczby sztuk itp. 

 

201.  Symulator VR będzie obejmował co najmniej jeden scenariusz 

prowadzący do wniosków, że występuje niezgodność jakościowa 

dostawy. Niezgodność występować będzie w różnych wariantach, np. 

przekroczony termin ważności, uszkodzone opakowanie, wyciek 
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produktu, zerwana plomba itp. 

202.  W ramach każdego scenariusza użytkownik będzie mógł zabezpieczyć 

wszelkie niezgodności poprzez umieszczenie określonych wyrobów w 

wyznaczonym miejscu. 

 

203.  W ramach każdego scenariusza użytkownik będzie mógł wykonać 

protokół rozbieżności. 

 

204.  Każdy scenariusz będzie się między sobą różnił zarówno asortymentem 

jak i rodzajem występujących niezgodności, przy czym liczba wyrobów 

znajdujących się na palecie i podlegających odbiorowi nie będzie 

mniejsza niż 10 pozycji asortymentowych, każda zawierająca co 

najmniej 20 sztuk produktów. 

 

205.  W ramach każdego scenariusza użytkownik będzie mógł wykonać 

sortowanie poszczególnych grup wyrobów (co najmniej 10 różnych 

grup zgodnych z pozycjami asortymentowymi) poprzez umieszczenie 

każdego z nich w odpowiednim miejscu w sortowni. 

 

206.  Użytkownik symulatora VR będzie miał możliwość podnoszenia, 

obracania i oglądania pod różnym kątem interaktywnych wyrobów 

znajdujących się na palecie. Będzie mógł również je zważyć, zmierzyć 

i zidentyfikować nazwę produktów, numer partii, nazwę producenta, 

wagę, i pojemność. Ponadto będzie mógł odstawić towary w wybrane 

przez siebie miejsce (np. do sortowania, do wyjaśnienia niezgodności) 

oraz przykleić etykiety. 

 

 

 

…………………………………… 
 

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

 

 
Wykaz wykonanych usług 

 

Lp. 
Odbiorca 

(dokładna nazwa  

i adres) 

Data wykonania 

(czas trwania umowy 

od - do ) 

Przedmiot 

wykonywanej 

dostawy 

Wartość 

     

     

     

     

     

     

     

     
 

  UWAGA !!! 

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wyszczególnionych  

w powyższym wykazie. 

  

 
* odpowiednio skreślić 

 

…………………………………… 
Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
 

………………………., dn. …………………… 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

Wykaz osób z art. VI pkt  do SIWZ 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko 

 

Posiadane 

kwalifikacje 

 

 

Wykształcenie Wykonywane 

czynności 
Doświadczenie 

      

 

…………………………………… 
 

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
 

 
* odpowiednio skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

 

………………………., dn.…………………… 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  

Dostawę licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie 

szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

(51/ZP/20). 

 

…………………………………………………………………….………................. 

(imię i nazwisko) 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): ……………………. 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………….…………………………………. 

z siedzibą w 

………….…………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że: 

Pani/Pan ……………………………….. posiada  

 wykształcenie wyższe,  

 certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE2 lub równoważny,  

 minimum 10 letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie projektami edukacyjnymi w 

roli kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad projektem,  

 doświadczenie obejmujące zarządzanie, w roli kierownika projektu lub osoby 

odpowiedzialnej za nadzór nad projektem, minimum 3 projektami, każdy o wartości 

minimum 150 000,00 zł brutto, polegającymi na dostawie  i wdrożeniu symulatorów 

VR wspierających procesy edukacyjne. 

 
…………………………………… 

 
Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 



 
SIWZ 51 –     Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie 

opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 

 

………………………., dn.…………………… 

 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  

Dostawę licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie 

szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

(51/ZP/20). 

 

 

…………………………………………………………………….………................. 

(imię i nazwisko) 

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): ……………………. 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………….…………………………………. 

z siedzibą w 

………….…………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że: 

Pani/Pan ……………………………….. posiada  

 wykształcenie wyższe, 

 minimum 5 letnie doświadczenie obejmujące udział w projektach edukacyjnych w roli 

eksperta merytorycznego,  

 doświadczenie obejmujące udział w roli eksperta merytorycznego w minimum 3 

projektach, każdy o wartości minimum 150 000,00 zł brutto,  polegającymi na dostawie  

i wdrożeniu symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne. 

 

…………………………………… 
 

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 
 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO. 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem  

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1),  

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 

udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.  

 

oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  

                                                 

1) rozporządzenie 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).  

 



 
SIWZ 51 –     Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie 

opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 
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”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Akademia Marynarki Wojennej im. 

Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia/; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan/Pani /Michał 

Myszkowski, kontakt: m.myszkowski@amw.gdynia.pl, 261262529/ *; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 51/ZP/20/ 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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