
INSTYTUT PALEOBIOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

PL - OO-818 WARSAW, POLAND, UL. TWARDA 51/55
rel (48-22) 697-88-50 Fax. (48-22)620-62-25

REGON: 000326316. NIP: 525-00-09-329

warunków zamówienia

Przedmiot postępowania
Dostawa i sprzedaż oprogramowania -
Systemu Redakcyjnego oraz usług
wdrożeniowych i szkoleniowych dla redakcji
Acta Palaeontologica Polonica, lnstytutu
Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pzy ul.
Twardei5l/55

Kod CPV: 48.00.00.00-8. 72000000-5

Tryb udzie|ania zamÓwienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem
ZamÓwień Pub|icznych z dn.29 stycznia 2004r
(Dz. U. Nr 19, poz.177 z dnia 9 lutego 2004wraz
z pÓŹnieiszvmi zmianami).

Inwestor/kupujący: Instytut Pa|eobio|ogii im. Romana Kozłowskiego,
Polska Akademia Nauk, ul. Twarda 51/55, 00-
818 Warszawa,
NIP: 525-00-09-329, REGON: 000326316

Zakup pzedmiotu zamówienia jest finansowany ze ŚrodkÓw Ministra Nauki i Szko|nictwa WyŹszego
w ramach programu,,lndex Plus"

$1. opis pzedmiotu zamówienia:
Pzedmiotem zamÓwienia jest.'Dostawa i sprzedaż oprogramowania - Systemu Redakcyjnego
oraz usług wdrożeniowych (instalacja na setwenze lnstytutu Pa|eobiologii PAN' dostosowanie
do potrzeb Zamawiającego i uruchomienie) iszkoleniowych dla redakcji Acta Palaeontologica
Polonica, Instytutu Paleobiologli im. Romana Kozłowskiego Po|skiei Akademii Nauk w
Warszawie przy u!. Twardej 51/55".

1.1 Dostawa isprzedaż oprogramowania. modułÓw Systemu Redakcyjnego. System Redakcyjny
rozumiany jako kompleksowy, zintegrowany system informatyczny wspieĘący pracę redakcji,
umoi|iwiający redaktorom pracę W warunkach rozproszenia geograficznego. JednoczeŚnie
pozwa|ający poszczegÓ|nym osobom (autozy, recenzenci) na pzesyłanie i pobieranie dokumentÓw,
jak rÓwnież czuwający nad pzebiegiem procesÓw redakcyjnych (kompletnoŚĆ iterminowoŚĆ
nadsyłania dokumentÓw). System musi obsługiwaÓ następujące elementy pracy redakcji:
Moduł Autor: generowanie formu|aza rejestracyjnego, submisja manuskryptÓw (p|iki doc, pdf),
kontro|a komp|etnoŚci submisji, submisja zrewidowanych prac (p|ikidoc, pliki graficzne, p|ikiaudio-
video)' dostęp do recenzji, kontro|a statusu pracy;
Moduł Redaktor: decyzje i komunikacja z autoramiw sprawie nadsyłanych prac, wybÓr izapraszanie
recenzentÓw na podstawie dziedzin/słÓw k|uczowych;
Moduł Recenzent: rejestrowanie w bazie recenzentÓw, twozenie materiałÓw recenzenckich
(generowanie p|iku pdf, formularza recenzenckiego ), umofliwienie pobierania i zwrotu materiałÓw,
kontro|a terminowoŚci recenzji;
Moduł Redakcja: zarządzanie złożonymi manuskryptami, użytkownikami i pzepływem pracy w
redakcji.
Moduł CrossRef: wspÓłpraca z systemami CrossRef, CrossOheck w zakresie wysyłania pakietÓw
danych do systemu iThenticate oraz rejestrowania numerÓw doi;
Moduł Płatności: obsługa płatności kańami kredytowymi za zaakceptowane manuskrypty;
Moduł Platformy cyfrowe: twozenie i przesyłanie pakietÓw danych (metadata+pdf) do p|atform
cyfrowych EBSCO, BioOne, BHL-Europe.



,t.2 Usługi wdrożeniowe, obejmujące instalację systemu na seruerze ZamawiĄącego i integrację z
istniejącym systemem redakcyjnym (import praczłofonych do redakcjido dnia uruchomienia nowego
systeńu) oraz integrację ze stroną internetową (link do systemu ze strony http://www'app'pan'pl).
System redakcyjny zostanie przekazany lnstytutowi Paleobiologii PAN na zasadzie licencji
(szczegółowe postan owien ia |icencyj ne zostaną okreŚ|one od rębną u mową).

1.3 Usługi szko|eniowe, dotyczące użytkowania dostarczonego systemu , pfzeznaczone d|a zespołu
wdroŻeniowego Zamawiającego - szkoleniem zostanąobjęte min 2 osoby.

$2. Termin wykonania zamówienia:
Wymaga się, aby wszystkie moduły oprogramowania były dostarczone iwdrożone nie pÓŹniej niż do
dnia 30 marca 2013 roku.

$3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
o udzie|enie zamÓwienia mogą ubiegać się Dostawcy, ktÓzy spełniająwarunki z Art.22 ust. 1 Ustawy
PZP, dotyczące:
3' 1 . nie pod|egają wykluczeniu z postępowania w trybie Aft. 24 ust' 1;
3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia

- co najmniej S-|etnie doŚwiadczenie po|egające na dostarczeniu pane|u redakcyjnego;
- dokonanie w okresie 5 |at, pzed upływem terminu składania ofert, wdrożenia systemÓw
redakcyjnych w min. '15 redakcjach czasopism naukowych;

- doŚwiadczenie we wspÓłpracy z podmiotami naukowymi ;

$4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyÓ Dostawcy w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków:
4.1 oŚwiadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w postępowaniu zgodnie z Art' 22 ust. 1 Ustawy
PZP, spoządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do slwz'
4.2 oŚwiadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia z postępowania zgodnie z Art,24 ust. 1 i 2 Ustawy
PZP, spoządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
4.3 Wykaz zrea|izowanych (minimum 10) wdroŻeń systemÓw redakcyjnych d|a czasopism naukowych
w okresie ostatnich 5 |at, pzed upływem terminu składania ofert, z podaniem: nazw redakcji, danych
kontaktowych pzedstawicieli redakcji, dat rozpoczęcia wdrożenia/odbioru oraz zakresu prac
wd rożen iowych i fu n kcjona| noŚci wd roŻonego systemu.

$5. lnformacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami, a talde
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami:
Zamawiający będzie kontaktował się z Dostawcamidrogąfaksu, na piŚmie lub drogąelektroniczną'
Osoby pzewidziane do kontaktu z Dostawcami:
Jarosław Sto|arski - fax (48 22) 620 62 25; e-mai|: stolacy@twarda. pan. p|
Jo|anta Koby|ińska _ fax (48 22) 620 62 25 e-mail: jkoby|inska@twarda'pan.p|

$6. Termin związania ofeńą:
ZamawiĄący usta|a termin związania ofeńą na okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

$7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. ofeńę spoządza się w języku po|skim z zachowaniem formy pisemnej, trwałą czyte|ną
techniką.
7.2. oierta powinna zawieraÓ:
1) zwięzły opis oprogramowania - modułÓw systemu redakcyjnego wykazujący zgodnoŚĆ oferty z
wymaganiami pzedstawionymi w SIWZ;
2) termin dostawy;
3) nazwisko idane kontaktowe osoby pzewidzianejdo realizacji projektu i kontaktÓw z
Zamawiającym;
4) warunki gwarancji.
7.3. KaŻdy Dostawca mofe złofyÓ ty|ko jedną ofeńę. Dostawca, ktÓry pzedłofył więcej niż jedną
ofeńę, zostanie wyłączony z postępowania.
7.4. Nie dopuszcza się składania ofeń częŚciowych i wariantowych.
7.5. Wszystkie zapisane strony ofeńy powinny być ponumerowane, podpisane izszyte
(zbindowane).
7.6. oferent powinien zamieŚcić ofertę w kopercie z adresem i nazwąZamawiającego oraz

a także naoi
.'d|a Instytutu Pa|eobio|ogii im' Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie pzy u|. Twardej 51/55
UWAGA !!! NIE OTWIERAC PRZED 20 qrudnia 2012 GODZ. 10:00"



$8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń:
8.1. ofertę na|ezy złoŻyć w siedzibie ZamawiĄącego, (u|. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa), pok.
nr'155 w godzinach 9.00 do 15:00 w dni robocze, do dnia 20 grudnia 2012 do godz. 10:00.
8.2. W pzypadku wysłania oferty pocztą (|ub pocztą kuriersk{ za termin złofenia pzyjmuje się
termin otzymania oferty, a nie datę stemp|a pocztowego (nadania).
8.3. otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr
155 o godz in ie 10.15.

$9. Opis sposobu obliczenia ceny:
9.1. Cena wyraiona w walucie polskiej ,,PLN'.
9.2. Cena powinna uwzg|ędniaÓ: wartoŚć oprogramowania - modułów systemu redakcyjnegowraz
z integracjąz istniejącym systemem oraz usługamiwdrożeniowymi iszko|eniowymi'

$10. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował płzy wyborze ofeńy w ce|u
zawarcia umowy w sprawle zamówienia pub|icznego:

10.1. Cena brutto - 100 pkt.
10.2. Przy prze|iczaniu punktÓw zamawiający posłuŹy się wzorem: Cmir/Co"o*100
gdzie: C'6 - cena najtańszej ofeńy, Cu"o - cena oferty badanej

$11. |nformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofeńy w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia pubIicznego:
Dostawca, ktÓry wygra postępowania o udzie|enie zamÓwienia publicznego, powinien podpisaĆ
umowę (projekt umowy - Załącznik nr 3) w ciągu 7 dni od daty zakończenia terminu na wnoszenie
odwołań, na warunkach okreŚ|onych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamÓwienia, jednak
nie pÓzniej niż termin związania ofeńą.

$12. lstotne d|a stron postanowienia, ktÓre zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego:

12. 1. Warunki płatnoŚci:
Wypłacenie Dostawcy na|eżnoŚci:
Dostawca otzyma 90% kwoty po zainstalowaniu oprogramowania na seruerze Zamawiającego i
ostatecznym uruchomieniu oraz pzeszkoleniu min. 2 pracowników Zamawiającego; pozostałe
10% Dostawca otzyma po upływie 3 miesięcy bezawaryjnego działania systemu.
12.2. Dostawca, ktÓrego oferta zostanie wybrana w pzetargu , wraz z dostawą powinien dostarczyÓ
dokumentację techniczną wdrofonego systemu'
12.3'w pzypadku wystąpienia zwłokiw wykonaniu pzedmiotu umowy, Dostawca zobowiqzuje się
zapłacić na Żecz Zamawiającego kary umowne w wysokoŚci 0,1o/o wańoŚci umowy za kaŻdy dzień
zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po umownym terminie wykonania' Suma kar
nie moie przekroczyĆ 10% wańoŚci umowy.
12.4' Dostawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny pzez okres minimum 24 miesięcy,
gwarancja dotyczy błędÓw programistycznych oraz kwestii bezpieczeństwa systemu. W pzypadku
wystąpienia awariiw okresie gwarancyjnym czas obowiązywania gwarancji będzie pzedłużany o
okres upływający pomiędzy zgłoszeniem awarii a jej całkowitym usunięciem. Dostawca
zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancyjnym bezpłatnych biefących konsu|tacjiz
obsługąserwisowądrogąte|efonicznąie|ektroniczną' Czas reakcjisenrisu: 1 dzień, liczony od
dnia powiadomienia serwisu do rozpoczęcia naprawy.

$13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Srodkiochrony prawnej, pzysługujqce wszystkim Dostawcom, opisane sąw Dzia|e V| Prawa
ZamÓwień Pub|icznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z
pÓŹniejszymi zmianami).
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Zallączniknr 1

pieczęć adresowa ofe re nta data

oświadczenie

Przystępując do postępowania w sprawie udzie|enia zamÓwienia pub|icznego oŚwiadczamly, Że
spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawańe w art' 22 ust' 1 Ustawy . Prawo
ZamÓwień PubIicznych.

p ieczęć i m ie n n a ofere nta



Załaczniknr 2

pieczęć adresowa ofe renta data

Pieczęć imienna i podpis oferenta

oświadczenie

Pzystępując do postępowania w sprawie udzie|enia zamÓwienia pub|icznego oŚwiadczamty, fe nie
podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Art.24 ust. 1 Ustawy . Prawo ZamÓwień Pub|icznych'


