
 
 

 
 

 

 

Poznań, dnia 21 lipca 2022 roku 

 

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

 

 

Dotyczy: Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na "Dostawę urządzeń i zakup usługi przechowywania i odczytu danych oraz 

zakup usługi e-laboratorium, wraz z integracją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń w ramach 

projektu pn. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz dostępny dla wszystkich". 

 

 

 

Działając zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

Uniwersytet Artystyczny im Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu informuje, że w dniu 18 lipca 2022 

roku zakończył Wstępne Konsultacje Rynkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- protokół z przeprowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych 



 
 

 
 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

 

Ogólne informacje o przeprowadzonych Wstępnych Konsultacjach Rynkowych 

 

1. Protokół z przeprowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych publikowany jest w celu 

zapewnienia, że Podmioty, które będą uczestniczyć w ewentualnym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, będą dysponować taką samą wiedzą co Podmioty 

uczestniczące we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, co stanowi realizację art. 84 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021r. Dz. U. z 2021r. poz. 1129  

ze zm.). 

2. Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazane Podmiotom uczestniczącym  

we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz informacje, które zostały przekazane  

przez wykonawców, a które wpływają na kształt planowanego zamówienia.  

3. Sposoby jakie Zamawiający przewidział w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji  

w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

a. Zamawiający w formie przedmiotowego protokołu publikuje informacje jakie przekazał 

uczestnikom konsultacji oraz informacje o wpływie wstępnych konsultacji rynkowych  

na przedmiot zamówienia;  

b. Zamawiający opublikuje informacje wraz z odnośnikiem do przedmiotowego protokołu  

z konsultacji w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

4. Wstępne Konsultacje Rynkowe ogłoszone zostały w dniu 29 czerwca 2022 roku na stronie 

internetowej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (uap.edu.pl) 

oraz na stronie bip.uap.edu.pl. 

5. Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 

Wraz z ogłoszeniem opublikowane zostały:  

a. Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz  

b. Zarządzenie nr 91/2021/20222 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny 

Abakanowicz w Poznaniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania 

wstępnych konsultacji rynkowych w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny 

Abakanowicz w Poznaniu. 



 
 

 
 

6. Termin składania zgłoszeń do udziału w konsultacjach wyznaczony został na dzień 6 lipca 2022 

roku godz. 12:00. 

7. Zgłoszenia do konsultacji: 

Cloudteam Sp. z o. o. 

ul. Grochowska 306/208 

03 – 840 Warszawa 

 

Zgłoszenie Wykonawcy zawierało wszystkie dokumenty wskazane w Ogłoszeniu o Wstępnych 

Konsultacjach Rynkowych. 

8. Do dalszego udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych zakwalifikowany został Podmiot 

Cloudteam Sp. z o. o. 

 

Przebieg Wstępnych Konsultacji Rynkowych 

 

1. W dniu 6 lipca 2022 roku zostało wysłane do Podmiotu Cloudteam Sp. z o. o. zaproszenie  

do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych. 

2. Spotkanie w formie Konsultacji online zorganizowane zostało w dniu 8 lipca 2022 roku o godz. 

11:30. 

3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 95/2021/2022 

Rektora UAP.  

4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie: 

Pytanie 1:  

Czy możliwy jest zakup e-laboratorium na zasadzie subskrypcji oprogramowania? 

Odpowiedź: Tak, istnieje taka forma zakupu usługi. 

Pytanie 2:  

W jaki sposób prawidłowo oszacować rozmiar usługi “moc obliczeniowa” niezbędnej dla 50 

użytkowników e-laboratorium w tym samym czasie? 

Odpowiedź: Należy obliczyć sumę wartości niezbędnej przestrzeni wirtualnej (moc 

obliczeniowa) dla wszystkich programów (np. graficznych), które mają być dostępne dla 

uczestników w tym samym czasie, przy czym istotne jest czy usługa będzie całkowicie 

zabezpieczona w przestrzeni wirtualnej czy hybrydowa tj. część w przestrzeni wirtualnej i część 

w  infrastrukturze uczelni.  

 



 
 

 
 

Pytanie 3: 

Czy koszt usług jest niezmienny przez cały okres korzystania? 

Odpowiedź: Koszt może być stały lub zmienny, ponieważ jest uzależniony od danego składnika 

usługi e-laboratorium (licencja, środowisko IT, urządzenia). 

Pytanie 4:  

Czy ze strony uczelni musi być zaangażowana osoba do obsługi platformy e-laboratorium czy 

obsługa jest całkowicie zdalna? 

Odpowiedź: System dostarczany jest całkowicie bezobsługowo, ale w uczelni powinna być 

osoba nadzorująca i limitująca przydzielanie  dostępu (superuser). 

Pytanie 5:  

Jakie terminy realizacji zadania, wskazanego w konsultacjach, są realne do przeprowadzenia  

w branży IT w związku z koronawirusem i wojną w Ukrainie? 

Odpowiedź: Pełen zakres zadania jest możliwy do zrealizowania w okresie 30 dni roboczych. 

Pytanie 6:  

Ile osób i w jakiej formule powinno zostać przeszkolonych, jaka struktura szkoleń? 

Odpowiedź: Szkolenia dotyczą zarówno wsparcia pracowników IT jak i dydaktyków, 

użytkowników, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.  

 

5. W dniu 12 lipca 2022 roku Zamawiający zwrócił się do Podmiotu uczestniczącego  

w Konsultacjach drogą mailową z dodatkowymi pytaniami dot. przedmiotu Konsultacji: 

a. sposobu świadczenia usługi e-laboratorium (na podstawie zakupu subskrypcji 

oprogramowania e-laboratorium, z opłatą cykliczną, np. roczną, o zmiennej wartości oraz 

ewentualnych kosztów subskrypcji licencji e-laboratorium), 

b. czy w ramach subskrypcji e-laboratorium dokonywana jest aktualizacja oprogramowania 

(systemu)? Jeśli tak to przez jaki okres? 

6. Podmiot udzielił Zamawiającemu odpowiedzi dot. możliwości świadczenia usługi na podstawie 

zakupu subskrypcji oraz wskazał możliwości dot. aktualizacji oprogramowania w trakcie 

obowiązywania umowy. 

 

Podsumowanie Wstępnych Konsultacji Rynkowych 

 

1. Celem przeprowadzanych konsultacji było uzyskanie informacji w zakresie dostępnych  

na rynku rozwiązań w zakresie zakupu usług wirtualnych laboratoriów. Uniwersytet Artystyczny 



 
 

 
 

im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu chciał pozyskać informacje, które pozwolą na 

prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia oraz prawidłowe opracowanie opisu wymagań.  

2. W trakcie konsultacji Zapraszający nie przekazał Uczestnikowi żadnych informacji, które 

mogłyby powodować naruszanie zasady uczciwej konkurencji w potencjalnym postępowaniu. 

3. Celem przeprowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych było pozyskanie od podmiotów 

posiadających wiedzę specjalistyczną informacji, które mogą zostać wykorzystane w planowaniu, 

przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. W trakcie konsultacji Zamawiający pozyskał informacje dotyczące: 

a. sposobu realizacji e-laboratorium, 

b. szacowania potrzeb w zakresie mocy obliczeniowej, 

c. udziału kosztu w czasie, 

d. konieczności zaangażowania personelu IT do obsługi systemu, 

e. realnych terminów realizacji zadań dla branży IT, 

f. planowanych szkoleń dla użytkowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki  

1. Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych z dnia 29 czerwca 2022 roku 

2. Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych 

3. Zarządzenie nr 91/2021/20222 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny 

Abakanowicz w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych w Uniwersytecie Artystycznym  

im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 
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