
 
 

                                                                                                                  Gdynia, 07.07.2020 r. 
 

Dotyczy: postępowania nr 67/ZP/20 na dostawę licencji i wdrożenie symulatorów 
VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki 
serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 
 

ZAPYTANIA  DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 
 

1. Zapis punktu V.I SIWZ przewiduje między innymi, iż chronologicznie najwcześniej 
wykonanym etapem zamówienia ma być „Dostawa licencji i wdrożenie symulatora VR do 
o prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia przez techników kryminalistyki”, która ma 
zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 
Wnosimy o zmianę tak ustalonego terminu na termin przypadający na dzień 30.11.2020 
r. lub później. Nie jest bowiem możliwe opracowanie kompletnego symulatora VR w 
ciągu 30 dni, z uwagi na znaczący zakres prac programistycznych i weryfikacyjnych, jakie 
są do tego niezbędne. Dostarczyć i wdrożyć przedmiotowy symulator w tak krótkim 
terminie może jedynie Wykonawca, który już wcześniej opracował oprogramowanie 
posiadające wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności – wszystkie lub większość 
z nich. 
Przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu w swej obecnej redakcji pozostaje sprzeczny 
z przepisem art. 7 ust. 1 p.z.p., zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności 
i przejrzystości, a także z normą prawną ustalaną w  art. 29 ust. 2 p.z.p., zgodnie z  którą 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję. 
Ponieważ Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, realną możliwość 
ubiegania się o jego całość, w świetle obecnej treści SIWZ, uzyskują jedynie 
wykonawcy posiadający gotowe rozwiązanie informatyczne dostarczane w ramach etapu 
I zamówienia. Jest to sytuacja nie do pogodzenia z zasadą nakazującą opisywanie przedmiotu 
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, skoro całe 
zamówienie obejmuje łącznie pięć różnych symulatorów VR, a pozostałe cztery mogą być 
dostarczone dużo później. 
Mając powyższe na względzie, wnosimy o zmianę terminu wykonania Etapu I umowy w 
sposób opisany wyżej. 
Odp. Ad.1 
Zamawiający zgadza się na zmianę terminu realizacji „Dostawa licencji i wdrożenie 
symulatora VR do o prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia przez techników 
kryminalistyki” do dnia 30.11.2020 r. Scenariusz „Dostawa licencji i wdrożenie symulatora 
VR do o prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia przez techników kryminalistyki” oraz 
scenariusz ,, Dostawa licencji i wdrożenie symulatora VR do  zabezpieczania danych 
cyfrowych” muszą zostać dostarczone do wykonawcy w takim terminie, ponieważ są niezbędne 
do realizacji zajęć na ostatnim roku, studiów, drugiego stopnia na kierunku ,,Systemy 
informacyjne w bezpieczeństwie”. Ponadto Nasi wykładowcy muszą zostać przeszkoleni do 



 
pracy na ww. scenariuszach w celu prowadzenia zajęć. Pozostałe scenariusze posiadają bardziej 
odległy termin, ponieważ dopiero od r.a. 2020/2021 rozpoczynamy nowy kierunek: 
Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce pod, który dedykowane są pozostałe 3 
scenariusze, a na wdrożenie mamy dłuższy czas, ponieważ studia na tym kierunku trwają 3 lata.  
 

2. Warunki  udziału  w  postępowaniu  tak  w  zakresie  doświadczenia,  jak  i  osób,  którymi 
dysponować ma Wykonawca, jawią się jako nieproporcjonalne i wymagające modyfikacji. 
Zamawiający   w   treści   punktu   VI.5.1.   SIWZ   zobligował   Wykonawców   do   wykazania 
zrealizowania dostaw wykonywanych „na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce”. Jest to wymóg sztuczny, nieuzasadniony ani od strony formalnej, ani merytorycznej, 
nadto zaś wadliwie skonstruowany. Jako taki narusza on nakaz określania warunków 
udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz 
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie stanowi 
samodzielnej podstawy do udzielania i realizacji zamówień. Przedmiotowy akt prawny nie 
reguluje w ogóle sposobów realizacji zakupów przez objęte nim podmioty. 
Jeżeli zamiarem Zamawiającego było uznawanie za potwierdzające posiadanie doświadczenia 
jedynie dostaw wykonywanych na rzecz podmiotów, których działalność reguluje 
przedmiotowa ustawa to tak rozumiany wymóg również pozostaje nie do pogodzenia z 
przepisem art. 22 ust. 1a p.z.p. Przedmiotem zamówienia są, jak już wielokrotnie to 
podkreślono w treści niniejszego odwołania, symulatory VR mające pełnić funkcję 
dydaktyczną, a więc wspierające proces uczenia się, w szczególności nabywania nowych 
umiejętności praktycznych, bądź doskonalenia już posiadanych. W żaden sposób nie jest 
uzasadnione twierdzenie, jakoby zrealizowanie w przeszłości zamówień o analogicznym 
charakterze, ale na rzecz podmiotów do których nie jest adresowana ustawa prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, nie potwierdzało posiadania przez takiego Wykonawcę 
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania. 
Wnosimy w związku z tym o wykreślenie z SIWZ wymogu wykazania się realizacją 
zamówień wyłącznie „na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. 
Odp. Ad.2. 
Zgadzamy się na wykreślenie wymogu „na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce”. 
 

3. Wedle SIWZ należy udowodnić zrealizowanie co najmniej 3 (trzech) zamówień o wartości 
co najmniej 140.000 zł brutto każde, których przedmiotem było m.in. dostarczenie 
minimum jednego z zamawianych symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne oraz 
co najmniej 1 (jednego) zamówienia o wartości co najmniej 1.000.000 zł bruEo każde, 
których przedmiotem było m.in. dostarczenie symulatorów VR wspierających procesy 
edukacyjne. 
Kwesjonowany zapis nie zawiera łącznika „lub”, co oznacza, że w praktyce Wykonawcy winni 
wykazać się zrealizowaniem co najmniej trzech zamówień, z czego przynajmniej jedno z nich 
powinno opiewać na minimum 1.000.000 zł brutto, zaś wartość pozostałych winna wynosić 
minimum 140.000 zł brutto 
Tak rozumiany warunek udziału w postępowaniu nie może być uznany za proporcjonalny 
do przedmiotu zamówienia. Rynek producentów specyficznego rodzaju oprogramowania, 
jaki stanowią symulatory VR, pozostaje rynkiem stosunkowo młodym, charakteryzującym 
się sporym rozdrobnieniem działających w jego obrębie podmiotów. Stawiając wymóg 
wykazania się zrealizowaniem zamówienia o wartości minimum jednego miliona złotych 
Zamawiający w istocie pozbawia dostępu do zamówienia większości uczestników tego 



 
sektora, złożonego w dużej mierze z firm typu start up i nieposiadających w swoim portfolio 
zamówień o  tak znacznej wartości. 
Nadto, podnieść należy że symulatory VR mogą wspierać procesy edukacyjne (realizowane 
przez podmioty świadczące usługi w zakresie edukacji, takie jak szkoły i uczelnie wyższe), 
ale mogą także pełnić funkcje wspierające względem procesów o tożsamym charakterze, tyle 
że realizowanych przez inne podmioty – na przykład wspierając przedsiębiorców w toku 
specjalistycznego szkolenia pracowników. W samej swej istocie symulatory takie nie będą się 
niczym różniły, służąc usprawnieniu procesu nabywania i przekazywania wiedzy i 
umiejętności, w szczególności umiejętności manualnych. 
Należy dojść do wniosku, że wyróżnik „edukacyjne” stanowi więc w tym wypadku nadmierne 
zawężenie, a posłużenie się sformułowaniem „dydaktyczne” pozwoli na szerszy dostęp do 
zamówienia, umożliwiając złożenie oferty także podmiotom, które dysponują 
doświadczeniem w zakresie realizacji symulatorów VR służących wspieraniu procesów 
wykonywanych przez Zamawiającego. 
Wnosimy w związku z tym o zmianę treści SIWZ, polegającą na: 
− dodaniu słowa „lub” pomiędzy zdaniami „co najmniej 3 (trzy) zamówienia (wartość 

każdej umowy nie może być mniejsza, niż 140.000 zł brutto), których przedmiotem 
było m.in. dostarczenie minimum jednego z zamawianych symulatorów VR 
wspierających procesy edukacyjne” a „co najmniej 1 (jedno) zamówienie (wartości 
umowy nie może być mniejsza, niż 1.000.000 zł brutto), których przedmiotem było 
m.in. dostarczenie symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne – w punkcie VI 
SIWZ, w wierszu 5. tabeli, w kolumnie „Dokument lub oświadczenie na potwierdzenie 
spełnienia warunku”, w punkcie 1., oraz 

− zastąpienie słów „edukacyjne” słowami „dydaktyczne” w punkcie VI SIWZ, w wierszu 
5.  tabeli,  w  kolumnie  „Dokument  lub  oświadczenie  na  potwierdzenie  spełnienia 
warunku”, w punkcie 1. 

Odp. Ad.3.  
Zgadzamy się na wprowadzenie zmian. 
 

4. Zamawiający oczekuje, aby na potrzeby realizacji Zamówienia Wykonawca dysponował osobą 
posiadającą minimum 10-letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie projektami 
edukacyjnymi w roli kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad projektem 
i równocześnie 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 a także osobą posiadającą minimum 5-letnie 
doświadczenie obejmujące udział w projektach edukacyjnych w roli eksperta merytorycznego 
i równocześnie doświadczenie obejmujące udział w roli eksperta merytorycznego w 
minimum 3 projektach, każdy o wartości minimum 150 000,00 zł brutto, polegających na 
dostawie i wdrożeniu symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne. 
Tak ukształtowane wymogi w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej 
potencjalnych wykonawców pozostają nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i 
sztucznie zawężają dostęp do zamówienia. 
Odnośnie do osoby mającej funkcję kierownika projektu należy w pierwszej kolejności 
wskazać, że w ramach polskiego rynku usług informatycznych funkcjonuje bardzo niewielka 
liczba osób, które mogą wykazać się posiadaniem co najmniej dziesięcioletniego 
doświadczenia w zarządzaniu projektami edukacyjnymi i jednocześnie kierowaniem co 
najmniej trzema projektami polegającymi na dostawie symulatorów VR wspierających 
procesy edukacyjne. 
Wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia stanowić będzie w istocie projekt polegający 



 
na opracowaniu i wdrożeniu oprogramowania komputerowego na dostarczonym sprzęcie, 
oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego do korzystania z tegoż oprogramowania. 
Wystarczającą rękojmię należytego wykonania zamówienia dawać będzie udział w nim osoby 
posiadającej minimum dziesięcioletnie doświadczenie obejmujące  zarządzanie  projektami 
bez wyróżnika „edukacyjne”. Wszak chodzi w tym przypadku o biegłość w koordynowaniu 
projektami o charakterze informatycznym – Wykonawca ma opracować i wdrożyć 
oprogramowanie, nie będzie odpowiedzialny za przebieg samego procesu 
edukacyjnego realizowanego następnie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników 
Zamawiającego. 
Przedmiotowy  warunek,   aby   pozostawał   zgodny   z   prawem,   wymaga   zmiany   także 
w odniesieniu do posiadania przez osobę mającą pełnić funkcję kierownika projektu 
doświadczenia obejmującego zarządzanie co najmniej trzema projektami o  wartości 
minimum 150.000 zł brutto każdy, polegającymi na dostawie i wdrożeniu symulatorów VR 
wspierających procesy edukacyjne. 
Te ostatnie zastrzeżenie należy odnieść także do osoby mającej pełnić funkcję eksperta 
merytorycznego, od której Zamawiający oczekuje posiadania minimum 5-letniego 
doświadczenia obejmującego udział w projektach edukacyjnych w roli eksperta 
merytorycznego i równocześnie doświadczenia obejmującego udział w roli eksperta 
merytorycznego w minimum 3 projektach, każdy o wartości minimum 150 000,00 zł brutto, 
polegających na dostawie i wdrożeniu symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne. 
Wnosimy więc o zmianę treści SIWZ w następujący sposób: 
− W punkcie VI SIWZ, w wierszu 5. tabeli, w punkcie 2. lit. a) w zdaniu „minimum 10 

letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie projektami edukacyjnymi w roli kierownika 
projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad projektem” usunięcie słowa 
„edukacyjnymi”, 

− W punkcie VI SIWZ, w wierszu 5. tabeli, w punkcie 2. a) w zdaniu „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”   zastąpienie   słowa   „edukacyjne”   słowem „dydaktyczne”, 

− W punkcie VI SIWZ, w wierszu 5. tabeli, w punkcie 2. b) w zdaniu „minimum 5 letnie 
doświadczenie obejmujące udział w projektach edukacyjnych w roli eksperta 
merytorycznego” zastąpienie słowa „edukacyjnych” słowem „dydaktycznych”, oraz 

− W punkcie VI SIWZ, w wierszu 5. tabeli, w punkcie 2. b) w zdaniu „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” zastąpienie słowa „edukacyjne” 
słowem „dydaktyczne”. 

Odp. Ad.4.   
Zgadzamy się na wprowadzenie zmian. 
 

5. Ustalone w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert to cena, za którą uzyskać można 
maksymalnie 60 punktów (na 100 ogółem) oraz poza cenowe kryterium pod nazwą „Gotowe 
wymagania funkcjonalne”, w ramach którego możliwe jest uzyskanie maksymalnie 40 
punktów. 
O ile kryterium ceny w naturalny sposób ukształtowane jest w sposób pełni proporcjonalny 
(najtańsza oferta otrzymuje 60 punktów na możliwe 60, kolejne – proporcjonalnie mniej), o 
tyle reguły przyznawania punktów w kryterium „Gotowe wymagania funkcjonalne” naruszają 
zasady proporcjonalności i przejrzystości, wynikające z art. 7 p.z.p. 
Załącznik nr 6 do SIWZ zawiera zamknięty katalog gotowych wymagań funkcjonalnych, 



 
których łączna liczba wynosi 206. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby wykonawca posiadający 
np. 127 gotowych funkcjonalności miał otrzymać w ramach poświęconemu ich badaniu 
kryterium oceny ofert dwukrotnie większą liczbę punktów, niż wykonawca posiadający np. 
123 gotowe funkcjonalności. Tak znaczące zwiększenie liczby przyznawanych punktów 
znacząco wypacza proporcjonalność tego kryterium i narusza zasadę przygotowywania i 
prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe 
traktowanie wykonawców. 
W tym zakresie wprowadzenie kolejnego szczebla punktacji, dla przykładu premiującego 
posiadanie pomiędzy 125 a 155 funkcjonalności trzydziestoma punktami, jawi się jako 
niezbędne i uzasadnione. 
 

Odp. Ad.5.   
 Zamawiający wprowadza zmiany punktacji poniżej: 

więcej niż 156 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 40 punktów; 
135 do 155 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 35 punktów; 
114 do 134 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 30 punktów; 
 83 do 113 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 25 punktów; 
62 do 82 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 20 punktów; 
41 do 61 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 15 punktów; 
20 do 40 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 10 punktów; 
poniżej 19 wymaganych funkcjonalności Wykonawca otrzyma 0 punktów. 
 
Zamawiający wprowadza powyższe zmiany do SIWZ. 
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