Nr sprawy: AG.26.24.2020

Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zmienia treść SIWZ
w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit.
b) w następujący sposób:

Było:
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 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 “literaturoznawstwo”.
Międzynarodowe projekty badawcze to projekty realizowane przez instytucje/partnerów
naukowych z minimum 3 krajów.

Jest:
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 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 pozostawia bez zmian termin składania i otwarcia ofert ustalony na dzień
25.02.2021 r. (odpowiednio na 13:30 i 14:30) gdyż nie jest konieczny dodatkowy czas do
wprowadzenia zmian w ofertach ponieważ do terminu otwarcia ofert pozostaje wciąż
15 dni (art. 12a ustawy Pzp).
W załączeniu SIWZ po zmianach.
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