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                Tarnów, 06.12.2021 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./K-dzpz/5916/2021 z dnia 01.12.2020  r. na „Dostawę 

i instalację wirtualnego symulatora medycznego VR (Virtual Reality) wykorzystywanego do 

zajęć na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie”. 

 

Pytanie 1:  

Zamieszczona została informacja, że chcą Państwo 2 licencje - rozumiemy, że max. 2 osoby 

będą jednocześnie brały udział w symulacji. Proszę o potwierdzenie i doprecyzowanie tego 

punktu. 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 1: 

Zamawiający wymaga instalację symulatora wirtualnej rzeczywistości na dwóch stanowiskach 
symulacji VR. Zakup 2 sztuk licencji oznacza, iż studenci będą mogli korzystać jednocześnie z 
dwóch stanowisk symulacji. 

Pytanie 2:  
Pkt. 5. Prosimy o doprecyzowanie, co Państwo rozumieją przez ten punkt. 

 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 2: 

Symulator musi umożliwiać realizację sesji symulacji podstawowych automatycznych  
i zaawansowanych manualnych. 

Sesja symulacji podstawowej automatycznej polegać ma na realizacji scenariusza w sposób 
automatyczny. Instruktor wybiera wcześniej przygotowany w konfiguratorze scenariusz 
następnie tworzy sesję symulacji a uczestnicy dołączają do sesji symulacji. Instruktor 
obserwuje w czasie rzeczywistym z widoku trzeciej osoby pacjenta oraz uczestników symulacji. 
Parametry pacjenta przełączają się automatycznie w zależności od wcześniej 
skonfigurowanych celów oraz warunków. Na koniec sesji symulacji wyświetla się 
automatycznie podsumowanie z przyznanymi punktami. Instruktor w każdej chwili może 
przełączyć symulację z trybu automatycznego na manualny i zarządzać pacjentem w sposób 
manualny. 

Sesja symulacji zaawansowana manualna polegać ma na realizacji scenariusza w sposób 
manualny. Instruktor wybiera wcześniej przygotowany w konfiguratorze scenariusz następnie 
tworzy sesję symulacji a uczestnicy dołączają do sesji symulacji. Instruktor obserwuje w czasie 
rzeczywistym z widoku trzeciej osoby pacjenta oraz uczestników symulacji. Parametry 
pacjenta przełączane są manualnie przez instruktora pojedyńczo (każdy parametr osobno) 
lub grupowo poprzez wybranie wcześniej skonfigurowanych presetów parametrów. Na 
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koniec sesji symulacji wyświetla się podsumowanie wszystkich czynności wykonanych przy 
pacjencie w celu oceny manualnej przez instruktora i wykonania debriefingu. 

 

Pytanie 3:  

Pkt. 15. - prosimy o doprecyzowanie. 

 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 3: 

Symulator musi umożliwiać instruktorowi podczas symulacji zaawansowanej w czasie 
rzeczywistym, podgląd na pacjenta i awatary uczestników podczas symulacji (dotyczy 
zaawansowanych manualnych sesji symulacji z udziałem instruktora). 

Instruktor powinien mieć możliwość być  uczestnikiem sesji symulacji tzn. mieć wpływ na  
konfigurację scenariusza i pacjenta, tworzyć sesję symulacji z wybranym scenariuszem a 
uczestnicy dołączają do sesji symulacji. Instruktor wybiera czy sesja ma być automatyczna czy 
manualna, rozpoczyna i kończy sesję symulacji, obserwuje symulację w czasie rzeczywistym z 
widoku trzeciej osoby, może rozmawiać z uczestnikami przy pomocy wbudowanego czatu 
głosowego, może się wcielać w rolę pacjenta lub rodziny pacjenta. Instruktor posiada panel 
instruktora umożliwiający zarządzanie parametrami pacjenta w czasie rzeczywistym. 

 

 

       

 


