Ogłoszenie nr 2022/BZP 00011345/01 z dnia 2022-01-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prace programistyczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325771
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Nowy Świat 72
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-330
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bartosz.snopkiewicz@ibl.waw.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibl.waw.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011345/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 10:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00338618/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
Cz. I - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
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wykonuje, co najmniej 2 usługi rozbudowy portali Nowej Panoramy Literatury Polskiej, w tym co
najmniej jedną dotyczącą TEI.NPLP.PL, o wartości nie mniej niż 120 000,00 zł brutto;
Cz. II - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, co najmniej 2 usługi rozbudowy portali Nowej Panoramy Literatury Polskiej, w tym co
najmniej jedną dotyczącą TEI.NPLP.PL, o wartości nie mniej niż 10 000,00 zł brutto.
Definicje: „Projekty edytorskie z wykorzystaniem standardu TEI” – projekty zakładające
utworzenie lub rozbudowę oprogramowania umożliwiającego oznaczenia opracowanych tekstów
w standardzie TEI (Text Encoding Iniciative) (backend) i wyświetlanie ich reprezentacji w panelu
użytkownika (frontend).
Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia zakończone, ale również wykonywane. W takim
przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić w/w warunek i należy podać
wartość zrealizowanej, do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej
wymienionego warunku, części zamówienia (nie wartość całej umowy). Jeżeli Wykonawca
wykaże zamówienia realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty
polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się
Ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację przedmiotu
zamówienia zarówno w części I jak i II wystarczające będzie wykazanie spełniania warunku w
zakresie cz. I przedmiotu zamówienia.
Po zmianie:
Cz. I - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, co najmniej 2 usługi budowy lub rozbudowy portali służących prezentacji wyników
badań naukowych w środowisku cyfrowym, w tym co najmniej jedną z wykorzystaniem
standardu TEI, o wartości nie mniej niż 120 000,00 zł brutto;|
Cz. II - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, co najmniej 2 usługi budowy lub rozbudowy portali służących prezentacji wyników
badań naukowych w środowisku cyfrowym, w tym co najmniej jedną z wykorzystaniem
standardu TEI, o wartości nie mniej niż 10 000,00 zł brutto.”
Definicje: „Projekty edytorskie z wykorzystaniem standardu TEI” – projekty zakładające
utworzenie lub rozbudowę oprogramowania umożliwiającego oznaczenia opracowanych tekstów
w standardzie TEI (Text Encoding Iniciative) (backend) i wyświetlanie ich reprezentacji w panelu
użytkownika (frontend).
Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia zakończone, ale również wykonywane. W takim
przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić w/w warunek i należy podać
wartość zrealizowanej, do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej
wymienionego warunku, części zamówienia (nie wartość całej umowy). Jeżeli Wykonawca
wykaże zamówienia realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty
polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się
Ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację przedmiotu
zamówienia zarówno w części I jak i II wystarczające będzie wykazanie spełniania warunku w
zakresie cz. I przedmiotu zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-01-14 10:00
Po zmianie:
2022-01-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-01-14 10:15
Po zmianie:
2022-01-21 10:15
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