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warunkówzamówienia
Dostawai sprzedażoprogramowaniaSystemu Redakcyjnegooraz usług
Przedmiotpostępowania
wdrożeniowychi szkoleniowychdla redakcji
Acta PalaeontologicaPolonica,lnstytutu
Paleobiologiiim. Romana Kozłowskiego
PolskiejAkademiiNauk w Warszawiepzy ul.
Twardei5l/55
48.00.00.00-8.
72000000-5
Kod CPV:
jest prowadzonew trybie
Postępowanie
przetargunieograniczonego
zgodniez Prawem
ZamÓwieńPub|icznych
z dn.29 stycznia2004r
zamÓwienia:
Trybudzie|ania
(Dz.U. Nr 19,poz.177z dnia9 lutego2004wraz
z pÓŹnieiszvmi
zmianami).
Instytut
Pa|eobio|ogii
im.RomanaKozłowskiego,
Inwestor/kupujący:
PolskaAkademiaNauk,ul.Twarda51/55,00818Warszawa,
NIP:525-00-09-329,
REGON:000326316
ze ŚrodkÓwMinistraNauki i Szko|nictwa
WyŹszego
Zakuppzedmiotuzamówieniajest finansowany
w ramachprogramu,,lndex
Plus"
$1.opis pzedmiotu zamówienia:
PzedmiotemzamÓwieniajest.'Dostawai sprzedażoprogramowania- Systemu Redakcyjnego
oraz usługwdrożeniowych(instalacjana setwenzelnstytutuPa|eobiologiiPAN' dostosowanie
do potrzebZamawiającegoi uruchomienie)iszkoleniowychdla redakcjiActa Palaeontologica
Polonica,InstytutuPaleobiologliim. RomanaKozłowskiegoPo|skieiAkademiiNaukw
Warszawieprzy u!.Twardej51/55".
1.1Dostawaisprzedażoprogramowania.modułÓw
SystemuRedakcyjnego.
SystemRedakcyjny
jako kompleksowy,
rozumiany
zintegrowany
systeminformatyczny
wspieĘący pracęredakcji,
geograficznego.
redaktorompracęW warunkachrozproszenia
JednoczeŚnie
umoi|iwiający
pozwa|ający
poszczegÓ|nym
osobom(autozy,recenzenci)na pzesyłaniei pobieraniedokumentÓw,
jak rÓwnieżczuwającynad pzebiegiemprocesÓwredakcyjnych
(kompletnoŚĆ
iterminowoŚĆ
nadsyłania
SystemmusiobsługiwaÓ
następujące
dokumentÓw).
elementypracyredakcji:
(p|ikidoc, pdf),
ModułAutor:generowanieformu|azarejestracyjnego,
submisjamanuskryptÓw
prac(p|ikidoc,
plikigraficzne,
p|ikiaudiokontro|a
komp|etnoŚci
submisji,
submisjazrewidowanych
video)'dostępdo recenzji,kontro|astatusupracy;
prac,wybÓrizapraszanie
ModułRedaktor:decyzjei komunikacja
z autoramiwsprawienadsyłanych
recenzentÓwna podstawiedziedzin/słÓw
k|uczowych;
ModułRecenzent:rejestrowanie
w bazierecenzentÓw,
twozeniemateriałÓw
recenzenckich
p|ikupdf,formularzarecenzenckiego
(generowanie
), umofliwieniepobieraniai zwrotumateriałÓw,
kontro|a
terminowoŚci
recenzji;
ModułRedakcja:zarządzaniezłożonymi
manuskryptami,
użytkownikami
i pzepływempracyw
redakcji.
pakietÓw
ModułCrossRef:wspÓłpracaz systemamiCrossRef,CrossOheckw zakresiewysyłania
danychdo systemuiThenticate
oraz rejestrowania
numerÓwdoi;
ModułPłatności:
kańamikredytowymi
obsługapłatności
za zaakceptowane
manuskrypty;
pakietÓwdanych(metadata+pdf)
ModułPlatformycyfrowe:twozenie i przesyłanie
do p|atform
cyfrowych
EBSCO, BioOne,BHL-Europe.

,t.2Usługiwdrożeniowe,obejmująceinstalacjęsystemuna seruerzeZamawiĄącegoi integrację
z
nowego
praczłofonych
uruchomienia
dnia
(import
do
redakcjido
systememredakcyjnym
istniejącym
(linkdo systemuze stronyhttp://www'app'pan'pl).
ze stronąinternetową
systeńu)oraz integrację
przekazany
PaleobiologiiPAN na zasadzielicencji
lnstytutowi
zostanie
Systemredakcyjny
postanowienia |icencyj
ne zostanąokreŚ|oneodrębnąumową).
(szczegółowe
systemu, pfzeznaczoned|azespołu
dostarczonego
1.3Usługiszko|eniowe,dotycząceużytkowania
- szkoleniemzostanąobjęte
min2 osoby.
Zamawiającego
wdroŻeniowego
$2.Terminwykonaniazamówienia:
byłydostarczoneiwdrożonenie pÓŹniejniżdo
Wymagasię,aby wszystkiemodułyoprogramowania
roku.
dnia30 marca2013
$3.Warunkiudziałuw postępowaniuoraz opis sposobu dokonywaniaoceny spełnianiatych
warunków:
z Art.22ust.1 Ustawy
ktÓzy spełniająwarunki
zamÓwieniamogąubiegaćsię Dostawcy,
o udzie|enie
PZP, dotyczące:
w trybieAft.24 ust' 1;
wykluczeniuz postępowania
3'1. nie pod|egają
wiedzyi doświadczenia
3.2.posiadania
- co najmniejS-|etniedoŚwiadczeniepo|egające
na dostarczeniupane|uredakcyjnego;
- dokonaniew okresie5 |at,pzed upływem
systemÓw
ofert,wdrożenia
terminuskładania
redakcyjnych
w min.'15redakcjachczasopismnaukowych;
- doŚwiadczenie
naukowymi;
z podmiotami
we wspÓłpracy
$4.Wykaz oświadczeńi dokumentów,jakie majądostarczyÓ Dostawcyw celu potwierdzenia
tych warunków:
spełniania
zgodniez Art'22 ust.1 Ustawy
w postępowaniu
warunkÓwudziału
4.1 oŚwiadczenieo spełnianiu
załącznik
nr 1 do slwz'
PZP, spoządzonewg wzorustanowiącego
z postępowania
zgodniez Art,24ust.1 i 2 Ustawy
4.2 oŚwiadczenieo brakupodstawdo wyk|uczenia
2
SIWZ
załącznik
nr
do
PZP, spoządzonewg wzorustanowiącego
(minimum
d|aczasopismnaukowych
10)wdroŻeń
systemÓwredakcyjnych
4.3Wykazzrea|izowanych
ofert,z podaniem:nazwredakcji,danych
terminuskładania
w okresieostatnich5 |at,pzed upływem
pzedstawicieliredakcji,dat rozpoczęciawdrożenia/odbioru
oraz zakresuprac
kontaktowych
noŚci wdroŻonegosystemu.
wdrożen
iowychi funkcjona|
$5. lnformacjao sposobie porozumiewaniasię Zamawiającegoz Dostawcami,a talde
się z Dostawcami:
wskazanieosób uprawnionychdo porozumiewania
na piŚmielub drogąelektroniczną'
się z Dostawcamidrogąfaksu,
Zamawiający
będziekontaktował
Osobypzewidzianedo kontaktuz Dostawcami:
pan.p|
JarosławSto|arski- fax (4822) 620 62 25;e-mai|:stolacy@twarda.
_
jkoby|inska@twarda'pan.p|
(48
fax
22)
25
e-mail:
62062
Jo|antaKoby|ińska
$6.Terminzwiązaniaofeńą:
ofert.
ZamawiĄącyusta|aterminzwiązaniaofeńąna okres30 dni od datyterminuskładania
$7. Opis sposobu przygotowaniaoferty:
7.1.ofeńę spoządza się w językupo|skimz zachowaniemformypisemnej,trwałączyte|ną
techniką.
7.2. oierta powinnazawieraÓ:
- modułÓwsystemuredakcyjnego
wykazującyzgodnoŚĆofertyz
1) zwięzłyopis oprogramowania
pzedstawionymi
w SIWZ;
wymaganiami
2) termindostawy;
3) nazwiskoidane kontaktowe
osobypzewidzianejdorealizacjiprojektui kontaktÓwz
Zamawiającym;
4) warunkigwarancji.
7.3.KaŻdyDostawcamofe złofyÓty|kojednąofeńę.Dostawca,ktÓrypzedłofyłwięcejniżjedną
ofeńę,zostaniewyłączony
z postępowania.
7.4.Nie dopuszczasię składania
ofeń częŚciowychi wariantowych.
podpisaneizszyte
7.5.Wszystkiezapisanestronyofeńypowinnybyćponumerowane,
(zbindowane).
7.6.oferentpowinienzamieŚcićofertęw koperciez adresemi nazwąZamawiającego
oraz
a takżenaoi

.'d|aInstytutu
Pa|eobio|ogii
im' RomanaKozłowskiego
PAN w Warszawiepzy u|.Twardej51/55
UWAGA!!!NIE OTWIERACPRZED 20 qrudnia2012GODZ.10:00"

$8. Miejsceoraz termin składaniai otwarciaofeń:
(u|.Twarda51/55,00-818Warszawa),pok.
w siedzibieZamawiĄącego,
8.1.ofertęna|ezyzłoŻyć
nr'155w godzinach9.00do 15:00w dni robocze,do dnia20 grudnia2012do godz.10:00.
8.2.W pzypadkuwysłaniaofertypocztą(|ubpocztąkuriersk{za terminzłofeniapzyjmujesię
terminotzymaniaoferty,a nie datęstemp|apocztowego(nadania).
pok.nr
w siedzibieZamawiającego,
8.3.otwarcieofertodbędziesię w ostatnimdniuich składania,
1 5 5o g o d z i n i1e0 . 1 5 .
$9.Opis sposobu obliczeniaceny:
9.1.Cenawyraionaw waluciepolskiej,,PLN'.
- modułówsystemuredakcyjnegowraz
wartoŚćoprogramowania
9.2.Cena powinnauwzg|ędniaÓ:
iszko|eniowymi'
istniejącym
z integracjąz
systememorazusługamiwdrożeniowymi
$10.opis kryteriów,którymi zamawiającybędziesię kierowałpłzywyborze ofeńy w ce|u
zawarciaumowyw sprawlezamówieniapub|icznego:
- 100pkt.
10.1.Cenabrutto
punktÓwzamawiający
posłuŹy
się wzorem:Cmir/Co"o*100
10.2.Przy prze|iczaniu
gdzie:C'6 - cena najtańszejofeńy,Cu"o- cena ofertybadanej
jakie powinnyzostać dopełnionepo wyborze ofeńy w celu
$11.|nformacjeo formalnościach,
zawarciaumowyw sprawiezamówieniapubIicznego:
powinienpodpisaĆ
zamÓwieniapublicznego,
o udzie|enie
Dostawca,ktÓrywygrapostępowania
nr 3) w ciągu7 dni od datyzakończeniaterminuna wnoszenie
umowę(projektumowy- Załącznik
istotnychwarunkówzamÓwienia,jednak
na warunkachokreŚ|onych
w niniejszejspecyfikacji
odwołań,
nie pÓzniejniżterminzwiązaniaofeńą.
$12.lstotned|a stron postanowienia,ktÓre zostanąwprowadzonedo treścizawieranejumowy
w sprawiezamówieniapublicznego:
12.1.WarunkipłatnoŚci:
Wypłacenie
Dostawcyna|eżnoŚci:
Dostawcaotzyma 90%kwotypo zainstalowaniu
oprogramowania
na seruerzeZamawiającego
i
pozostałe
ostatecznym
uruchomieniu
oraz pzeszkoleniumin.2 pracownikówZamawiającego;
10%Dostawcaotzyma po upływie
3 miesięcybezawaryjnego
działania
systemu.
12.2.Dostawca,ktÓregoofertazostaniewybranaw pzetargu, wrazz dostawąpowiniendostarczyÓ
dokumentację
techniczną
wdrofonegosystemu'
pzedmiotuumowy,Dostawcazobowiqzuje
12.3'w pzypadkuwystąpienia
zwłokiwwykonaniu
się
zapłacićna Żecz Zamawiającegokary umownew wysokoŚci0,1o/o
wańoŚci umowyza kaŻdydzień
po umownymterminiewykonania'Suma kar
zwłoki,począwszyod pierwszegodnia następującego
przekroczyĆ
nie moie
10%wańoŚci umowy.
pzez okresminimum24 miesięcy,
12.4'Dostawcazapewnibezpłatny
serwisgwarancyjny
gwarancjadotyczybłędÓwprogramistycznych
oraz kwestiibezpieczeństwa
systemu.W pzypadku
gwarancjibędziepzedłużany
wystąpienia
awariiwokresiegwarancyjnym
czas obowiązywania
o
pomiędzyzgłoszeniem
okresupływający
awariia jej całkowitym
usunięciem.Dostawca
zobowiązuje
się do zapewnieniaw okresiegwarancyjnym
bezpłatnych
biefącychkonsu|tacjiz
obsługąserwisowądrogąte|efonicznąie|ektroniczną'
Czas reakcjisenrisu:
1 dzień,liczonyod
dniapowiadomienia
serwisudo rozpoczęcia
naprawy.
$13.Pouczenieo środkachochronyprawnej:
Srodkiochronyprawnej,pzysługujqce
wszystkimDostawcom,
opisanesąw Dzia|eV| Prawa
ZamÓwieńPub|icznych
z dn.29 stycznia2004r(Dz.U. Nr 19, poz.177z dnia 9 lutego2004wrazz
pÓŹniejszymi
zmianami).
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Przygotował

Zallączniknr1

pieczęćadresowaoferenta

data

oświadczenie

oŚwiadczamly,Że
Przystępując
w sprawieudzie|eniazamÓwieniapub|icznego
do postępowania
spełniam/ywarunki udziałuw niniejszym postępowaniuzawańe w art' 22 ust' 1 Ustawy. Prawo
ZamÓwieńPubIicznych.

pieczęćimienna oferenta

Załaczniknr2

pieczęćadresowaofe renta

data

oświadczenie
Pzystępującdo postępowania
w sprawieudzie|enia
zamÓwieniapub|icznego
oŚwiadczamty,
fe nie
podlegam/y
wykluczeniuzgodniez Art.24ust.1 Ustawy. PrawoZamÓwieńPub|icznych'

Pieczęć imiennai podpisoferenta

