
Nr postępowania: BZP.2711.1.2021.BO 
Załącznik nr 3a do SWZ 
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Usługi dostępu sieciowego do bazy danych Project MUSE lub równoważnej 
 
 

Przedmiot usługi 

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu sieciowego do bazy danych Project MUSE, za-
wierającej kolekcję czasopism naukowych, prowadzonej przez wydawnictwo uniwersyteckie 
Johns Hopkins University Press, w wersji Premium Collection lub równoważnej tj. zawierają-
cej co najmniej wszystkie publikacje zawarte w ww. bazie danych Projekt MUSE oraz speł-
niającej co najmniej następujące wymagania Zamawiającego: 

 
Zakres przedmiotowy usługi: 

1. Typ bazy: pełnotekstowa. 
2. Tematyka: humanistyka i nauki społeczne. 

3. Zakres tematyczny: 
a) Studia regionalne i etniczne. 
b) Sztuka i Architektura, 
c) Kreatywne pisarstwo, 
d) Edukacja, 
e) Film, Teatr, 
f) Historia, 
g) Język i językoznawstwo 
h) Bibliotekoznawstwo  
i) Literatura 
j) Medycyna 
k) Muzyka 
l) Filozofia 
m) Religia 
n) Nauki ścisłe, technologia i matematyka 
o) Socjologia  
p) Płeć i Seksualność 
q) Studies by Time Period 

 
4. Baza musi zawierać recenzowane i indeksowane czasopisma wydawane przez wydawców 
uniwersyteckich, instytutów i stowarzyszeń naukowych. 
5. Minimalna liczba czasopism w bazie danych  to co najmniej 705 tytułów. 
6. Większość artykułów musi być udostępnianych zarówno w  formacie HTML jak i PDF; 
7. Artykuły w bazie danych muszą być dostępne zanim ukaże się ich wersja drukowana. 
 

Sposób i forma realizacji usługi: 
1. Wykonawca gwarantuje uzyskanie stałego dostępu do baz danych przez okres trwania 

umowy. 



2. Dostęp do zawartości nie będzie ograniczony ilością jednoczesnych wejść w czasie rze-
czywistym. 

3. Wykonawca zapewni, że Użytkownicy będą uprawnieni do czytania, kopiowania, druko-
wania artykułów niezbędnych do pracy naukowej lub dydaktycznej. 

4. Szczegóły dotyczące warunków dostępu do przedmiotu umowy określać będzie umowa 
licencyjna. 

5. Wykonawca zapewnia zdalny dostęp do bazy danych stanowiącej przedmiot umowy po-
przez sieć Zamawiającego, kontrolowany adresami IP. 

6. Wszelkie reklamacje związane z jakimikolwiek utrudnieniami z dostępem do bazy po-
wstałymi z winy Wykonawcy są załatwiane niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiają-
cego, jednakże nie później niż w terminie 48 godzin. Reklamacja może być wniesiona pi-
semnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. 


