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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 774205-N-2020
Data: 30/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyﬁkacyjny
32577100000000, ul. ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 22 826 99 45, e-mail kadry@ibl.waw.pl, faks 22 826 99 45.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub
wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na pracach informatycznych w zakre-sie
utrzymywania na własnej infrastrukturze naukowej bibliograﬁcznej bazy da-nych przez
minimum 3 miesiące lub w zakresie wytwarzania/modyﬁkacji opro-gramowania wdrożonego w
naukowej bibliograﬁcznej bazie danych. Poprzez utrzymywanie na własnej infrastrukturze
rozumie się przede wszystkim utrzymywanie na infrastrukturze serwerowej i wsparcie
techniczne. Przez nau-kową bibliograﬁczną bazę danych rozumie się bazę, której główną funkcją
jest gromadzenie i udostępnianie bibliograﬁcznej informacji naukowej. b) w okresie ostatnich 3
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(trzech) lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na pracach
informatycznych w ramach co najmniej 2 (dwóch) cyfrowych projektów naukowych, w tym
minimum 1 (jednego) realizowanego przez literaturoznawczą jednostkę naukową oraz 1 (jednego) w ramach międzynarodowego projektu naukowego. Wartość usług polegających na
pracach informatycznych zrealizowanych w ramach każdego z ww. 2 (dwóch) projektów
powinna wynosić minimum 50 000 zł netto. Poprzez cyfrowe projekty naukowe rozumie się
projekty naukowe z istotnym komponentem cyfrowym, w ramach którego Wykonawca
wytworzył/wytwarza cyfrowe usług/narzędzi do prowadzenia badań naukowych.
Literaturoznawcze jednostki naukowe to: a) podstawowe jednostki organizacyjne szkół
wyższych lub wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół lub b) placówki
naukowe Polskiej Akademii Nauk, lub c) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, które mają prawa do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie
“literaturo-znawstwo”. Międzynarodowe projekty badawcze to projekty realizowane przez
instytucje/partnerów naukowych z minimum 3 krajów. Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk
osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwaliﬁkacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub
wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na pracach informatycznych w zakresie
utrzymywania na własnej infrastrukturze naukowej bibliograﬁcznej bazy danych przez minimum
3 miesiące lub w zakresie wytwarzania/modyﬁkacji oprogramowania wdrożonego w naukowej
bibliograﬁcznej bazie danych. Poprzez utrzymywanie na własnej infrastrukturze rozumie się
przede wszystkim utrzymywanie na infrastrukturze serwerowej i wsparcie techniczne. Przez
naukową bibliograﬁczną bazę danych rozumie się bazę, której główną funkcją jest gromadzenie i
udostępnianie bibliograﬁcznej informacji naukowej. b) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na pracach informatycznych w
ramach co najmniej 2 (dwóch) cyfrowych projektów naukowych, w tym minimum 1 (jednego)
realizowanego przez humanistyczną jednostkę naukową oraz 1 (jednego) w ramach
międzynarodowego projektu naukowego. Wartość usług polegających na pracach
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informatycznych zrealizowanych w ramach każdego z ww. 2 (dwóch) projektów powinna
wynosić minimum 50 000 zł netto. Poprzez cyfrowe projekty naukowe rozumie się projekty
naukowe z istotnym komponentem cyfrowym, w ramach którego Wykonawca
wytworzył/wytwarza cyfrowe usług/narzędzi do prowadzenia badań naukowych. Humanistyczne
jednostki naukowe to: a) podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych
szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół lub b) placówki naukowe Polskiej
Akademii Nauk, lub c) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych
przepisów, które mają prawa do nadawania stopni naukowych w jednej z dyscyplin nauk
humanistycznych (rozumianej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz
dyscyplin artystycznych; http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?
id=WDU20180001818). Międzynarodowe projekty badawcze to projekty realizowane przez
jednostki naukowe z minimum 3 krajów. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w
ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwaliﬁkacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
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