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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137254-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 062-137254

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 058-127648)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda
Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
Tel.:  +48 261837471
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wat.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania systemów śledzenia markerów, systemów VR oraz
symulacji sieci łączności
Numer referencyjny: 29/WCY/2018

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Na zadanie nr 1 – zestaw sprzętu laboratoryjnego w zakresie VR/AR
Na zadanie nr 2 – zestaw stanowiący symulator sieci łączności radiowej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127648-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp@wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl


Dz.U./S S62
29/03/2018
137254-2018-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 2

29/03/2018 S62
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 2

Na zadanie nr 3 – zestaw kamer z oprogramowaniem do systemu trackingu
Na zadanie nr 4 – zestaw sprzętu laboratoryjnego w zakresie oprzyrządowania konstrukcyjnego i wyposażenia
Zaproponowane oprogramowanie musi być kompatybilne w 100 % z oprogramowaniem posiadanym przez
zamawiającego opisanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zamawiający zastrzega
sobie prawo do zweryfikowania funkcjonalności, wydajności i kompatybilności zaoferowanego przedmiotu
zamówienia poprzez analizę jego możliwości. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z ww.
uprawnienia wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania od zamawiającego wezwania
do dostarczenia tekstowej wersji zaproponowanego rozwiązania dostarczyć to rozwiązanie do siedziby
zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 058-127648

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał:
Na zadanie nr 1 co najmniej jedną dostawę w zakresie sprzętu laboratoryjnego VR/AR (załącznik nr 5 do SIWZ)
oraz załączy dowody określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Na zadanie nr 2 co najmniej jedną dostawę w zakresie symulatora łączności sieci (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz
załączy dowody określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Na zadanie nr 3 co najmniej jedną dostawę w zakresie kamer do systemu trackingu (załącznik nr 5 do SIWZ)
oraz załączy dowody określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Na zadanie nr 4 co najmniej jedną dostawę w zakresie sprzętu laboratoryjnego.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał:
Na zadanie nr 1 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Na zadanie nr 2 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Na zadanie nr 3 - co najmniej jedną dostawę na kwotę minimum 140 000 PLN brutto w zakresie kamer do
systemu trackingu (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy dowody określające, że dostawy te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
Na zadanie nr 4 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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