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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

„Usługa aktualizacji systemu dLibra do najnowszej wersji wraz z udzieleniem licencji na nową 

wersję i szkoleniem w zakresie funkcjonalności oprogramowania dLibra w nowej wersji” 

 

Zamówienie obejmuje: 

 Udzielenie licencji na najnowszą wersję oprogramowania dLibra 

 Zdalną aktualizację oprogramowania dLibra z wersji 5.8.6 do wersji najnowszej 

 Dostosowanie domyślnej szaty graficznej Systemu i uruchomienie Systemu produkcyjnego  

w nowej wersji 

 Jednodniowe szkolenie dla administratorów Systemu 

 Jednodniowe szkolenie dla redaktorów z zakresu funkcjonalności systemu 

1. Licencja na oprogramowanie: 

1.1. Licencja ważna bezterminowo 

1.2. Licencja musi obejmować wszystkie moduły systemu dLibra: 

1.2.1. dLibra – Serwer: moduł odpowiedzialny za przetwarzanie danych wprowadzanych do 

Systemu, 

1.2.2. dLibra – Czytelnik: moduł umożliwiający prezentację danych umieszczonych  

w Systemie, 

1.2.3. dLibra – Redaktor: moduł umożliwiający wprowadzanie danych do Systemu 

1.3. Licencja na najnowszą wersję oprogramowania nie może odbierać praw korzystania  

z dotychczas użytkowanej wersji dLibra 5.6.8 

1.4. Licencja musi dawać możliwość instalacji i korzystania z modułu dLibra – Redaktor przez 

inne instytucje wskazane przez Zamawiającego z możliwością rozszerzania listy instytucji 

użytkujących moduł w przyszłości.  

1.5. Licencja musi dawać możliwość  instalacji dowolnej liczby modułu dLibra – Czytenik  

na serwerach Zamawiającego  

 

2. Zdalną aktualizację oprogramowania dLibra z wersji 5.8.6 do wersji najnowszej 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu aktualizacji, który powinien 

zawierać: 

 Czas na przygotowanie serwerów testowych przez Zamawiającego 

 Czas przeprowadzenia aktualizacji i uruchomienie systemu testowego 

 Czas przekazania informacji odnośnie wymagań szaty graficznej strony www 

 Czas na przedstawienie przez Wykonawcę propozycji dostosowania kolorystycznego 

portalu WWW 

 Czas na implementację wybranego wariantu szaty graficznej i kolorystycznej 

 Czas na weryfikację i testy testowej wersji systemu dLibra przez Zamawiającego 

 Czas na wprowadzenie poprawek przez Wykonawcę 

 Czas na aktualizację i wdrożenie systemu Produkcyjnego 

2.2. Zamawiający przygotuje i udostępni serwery do instalacji wersji testowej systemu dLibra 

2.3. Usłudze aktualizacji podlegają moduły dLibra – Serwer i dLibra – Czytelnik 

2.4. Wykonawca dostarczy wersję aktualizacyjną modułu dLibra – Redaktor do samodzielnej 

aktualizacji przez Zamawiającego i instytucje współpracujące. 
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3. Dostosowanie szaty graficznej modułu dLibra – Czytelnik (portal WWW) 

3.1. Dostosowanie szaty graficznej obejmuje: 

3.1.1. Kolorystykę portalu WWW. 

3.1.2. Umieszczenie logo wskazanego przez Zamawiającego na stronie głównej portalu. 

3.1.3. Umieszczenie grafiki (tło pola wyszukiwawczego) wskazanej przez Zamawiającego na 

stronie głównej portalu. 

3.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dwie wersje szaty graficznej Systemu, 

dostosowanej do wskazanych przez Zamawiającego materiałów. 

3.3. Każda z wersji szaty graficznej systemu zawierać będzie trzy poglądowe projekty graficzne: 

strony głównej portalu WWW, strony z wynikami wyszukiwania oraz strony z treścią obiektu 

cyfrowego. 

3.4. Zamawiający wskaże jedną z tych wersji do zaimplementowania przez Wykonawcę na 

portalu WWW Systemu. 

3.5. portal WWW musi poprawnie funkcjonować na następujących przeglądarkach internetowych 

(odpowiedniki na komputery stacjonarne/laptopy jak i urządzenia mobilne): 

 Chrome w wersji aktualnej na dzień produkcyjnego uruchomienia Systemu.  

 Firefox w wersji aktualnej na dzień produkcyjnego uruchomienia Systemu. 

 Edge w wersji aktualnej na dzień produkcyjnego uruchomienia Systemu. 

 Safari w wersji aktualnej na dzień produkcyjnego uruchomienia Systemu 

 

4. Szkolenia 

4.1. Szkolenie dla administratora 

4.1.1. Jednodniowe, minimum 4-godzinne szkolenie dla minimum 4 osób w siedzibie 

Zamawiającego 

4.2. Szkolenie dla redaktorów 

4.2.1. Jednodniowe, minimum 4-godzinne szkolenie dla minimum 15 osób w siedzibie 

Zamawiającego 

4.3. Zamawiający zapewni pomieszczenie, komputer projektor i ekran 

4.4. Wykonawca dostarczy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej 

 

5. Termin 

5.1. data początkową od której będą wyznaczane kolejne terminy w harmonogramie  

(w uzgodnieniu z Zamawiającym) – 2 wrzesień 2019 r. 

 

6. Umowa 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wzoru umowy przygotowanej w języku 

polskim, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia propozycji zmian przed 

podpisaniem umowy.  

6.2. Do wzoru umowy powinny zostać dołączone (o ile istnieją) wszystkie dokumenty związane z 

udzielanymi licencjami na system i jego komponenty oraz licencje obce do których prawa 

przynależą osobom trzecim i wykorzystywane są w systemie. 

6.3. Licencje obce w żadnym zakresie nie mogą ograniczać wykorzystania Systemu, a ich 

ewentualna odpłatność musi zawierać się w kwocie określonej przez Wykonawcę w ofercie. 


