
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
 nr ZZ/1305/009/U/21 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji 

Przestrzennej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

Zakres zamówienia: 

 

1) obsługa i utrzymywanie systemu w gotowości do pracy, postępowanie zgodnie z instrukcją 
użytkowania; 
2) przeprowadzanie seansów pracy jaskini rzeczywistości wirtualnej, w tym wprowadzania i 
wyprowadzania sferycznego symulatora chodu do/z jaskini (przy założeniu otrzymania 
informacji o potrzebie tej czynności z 24-godzinnym wyprzedzeniem); 
3) ochrona LZWP przed niepowołanym dostępem; 
4) przeprowadzanie procedur zapewniających bezpieczne użytkowanie; 
5) nadzór nad zachowaniem użytkowników w LZWP; 
6) instruowanie nowych użytkowników na temat zasad i procedur korzystania z LZWP; 
7) prowadzenie szkoleń wprowadzających w czynności eksploatacyjne dla osób wskazanych 
przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; 
8) konsultacje w kwestiach użytkowania LZWP; 
9) utrzymywanie czystości w LZWP, a w szczególności: bezpyłowe odkurzanie wykładzin, 
czyszczenie konstrukcji jaskini, czyszczenie luster i projektorów, czyszczenie wnętrza jaskini po 
każdym użyciu; 
10) rezerwacja terminów i prowadzenie kalendarza użytkowania LZWP; 
11) zbieranie podpisów użytkowników na zgodnych z regulaminem LZWP dokumentach 
stanowiących warunek dopuszczenia do korzystania z LZWP i przechowywanie tych 
dokumentów; 
12) rejestracja wideo każdego użycia i przechowywanie nagrania w archiwum przynajmniej 30 
dni; 
13) udział w przeglądach serwisowych co 6 miesięcy; 
14) niezwłoczne zgłaszania problemów i usterek do kierownictwa LZWP; 
15) stosowanie się do poleceń kierownictwa LZWP dotyczących pracy, jeżeli nie są one 
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 
16) sumienność i staranność podczas wykonywania obowiązków; 
17) świadczenie usług we wszystkie dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt i dni wolnych od pracy) w godz. 08.00-16.00 od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 

grudnia 2022 r. z wyjątkiem miesiąca sierpnia 2022 r. 

 

Pozostałe wymagania zamawiającego: 

 
1. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej (polisa OC), w tym obejmującej ryzyka związane z 

realizacja umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy. W przypadku, gdy 

umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz 

przedłożenia nie później niż w dniu zakończenia poprzedniego okresu ubezpieczenia kopii 

kolejnych umów (polis) wraz z dowodami zapłaty składki. 

2. Po stronie Wykonawcy leży przeszkolenie wykonującego usługę pracownika/ów w zakresie 
BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. 

3. Pracownik/cy wykonujący ww. usługi muszą posiadać znajomość obsługi komputerów z 
systemami Windows, Linux i Unity. 

 


