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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 
 

 

 
Informacja o zmianie treści siwz 

 
 

DZP-2621-1/2012 
Digitalizacja zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy  

im. W. Stefanyka  

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do  Zamawiającego wpłynęły zapytania. 

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.   

 

 

 

Zamawiający odnosi się do obecnie prowadzonego postępowania. Powoływanie się na analogie z 

przetargiem z 2008 roku nie ma uzasadnienia formalnego i ograniczone uzasadnienie merytoryczne.  

 

 

1. Jaki jest stan zachowania dokumentów z załączników A1 i A2 przeznaczonych do digitalizacji w 

ramach tego przetargu? Prosimy o maksymalnie wyczerpujący opis.  

 

Odp.   
Stan zachowania czasopism: 

Jak wynika z przeprowadzonych w latach 2004-2011 kwerend egzemplarzy obejmujących łącznie nie 

więcej niż 15% przechowywanego zbioru prasy, generalnie stan zachowania egzemplarzy jest bardzo 

zróżnicowany – od bardzo dobrze zachowanych tomów oprawionych do silnie uszkodzonych, 

niejednokrotnie wymagających interwencji konserwatorskiej egzemplarzy luzem. 

Do najlepiej zachowanej i najkompletniejszej części zbioru prasy, należą roczniki (niezależnie od 

tytułu) wydane do 1914 roku. W tej grupie tomy są w większości w oryginalnych twardych oprawach 

introligatorskich, a do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą zabrudzenia, rozszycia tomów (o 

grubości przekraczającej 4-5 cm) oraz zagięcia i rozdarcia numerów skrajnych. Cechą 

charakterystyczną niektórych dawnych opraw, zwłaszcza dzienników jest bardzo duża grubość,  

przekraczająca nawet 10 cm oraz dochodząca do 60 cm (w skrajnych przypadkach nawet 65 cm) 

długość w grzebiecie, które sprawiają, że w trakcie nawet najbardziej ostrożnego otwierania i 

rozprostowywania następuje niejako samoczynne rozchodzenie się grzbietu, pękanie nici i 

rozdzieranie obecnie bardzo słabego papieru. Do rzadkości należą uszkodzenia spowodowane przez 

zalania, zawilgocenia oraz przez insekty. 

Odmiennie przedstawia się kompletność i stan zachowania czasopism, nominalnie pochodzących z 

okresu od roku 1914. W tej grupie kompletność roczników kształtuje się najczęściej w granicach 30-

70% roczników, natomiast egzemplarze są niemal wyłącznie luzem i w większości znajdują się w 

teczkach lub są prowizorycznie zabezpieczone papierem pakunkowym, a do najczęstszych uszkodzeń 



należą rozdarcia zwłaszcza pierwszych numerów oraz przecięcia egzemplarzy przewiązanych 

sznurkiem lub pozbawionych jakiegokolwiek zabezpieczenia. 

 

Stan zachowania zbiorów rękopiśmiennych: 

Proces digitalizacji ossolińskich kolekcji rękopiśmiennych zgromadzonych w Lwowskiej Narodowej 

Naukowej  Bibliotece Ukrainy trwa już od 2004 r. Zbiory objęte tym projektem zawierają  wszystkie 

rodzaje rękopisów wchodzących w skład spuścizn osobowych i archiwów rodzinnych  oraz rękopisy 

o charakterze kolekcjonerskim, mogą to być zarówno zbiory korespondencji jak i akta majątkowe 

oraz dokumenty. Nie jest to materiał jednorodny ani pod względem samej formy jak i stanu 

zachowania. Nie ulega wątpliwości, że czasami zły stan zachowania rękopisów jest wynikiem 

niewłaściwego  przechowywania przez dotychczasowych właścicieli, zanim trafiły do Ossolineum. 

Dlatego w rękopisach XVII i XVIII w. mogą zdarzyć się poszarpane, a nawet zbutwiałe karty. Fatalne 

skutki miało też przechowywanie akt i listów w formie złożonej, co czasem powodowało przecieranie 

się kart, a nawet odpadanie całych fragmentów. Dlatego stan zachowania rękopisów trudno ocenić 

jednoznacznie. Rękopisy XIX i XX w. są w stanie fizycznym, który można określić jako dobry lub 

bardzo dobry. Większość jednostek, zwłaszcza dwudziestowiecznych, to nieoprawne luźne poszyty. 

Dużo trudności sprawia, co wynika z dotychczasowych doświadczeń,  też rozpiętość chronologiczna 

zbioru od XV do XX w., a co za tym idzie różnorodność papieru, stanu zachowania atramentu, jego 

intensywności.  

 

 

2. Czy nośniki danych (dyski przenośne) po odbiorze i transferze danych przez ZNiO wracają do 

Wykonawcy czy przechodzą na własność Zamawiającego? 

 

Odp. Dyski przenośne przechodzą na własność Zamawiającego.  

 

3. W analogicznym przetargu z 2008 (numer ogłoszenia w Dz. U.:2008/S 169-226822 z dnia 

29.08.2008) Zamawiający oczekiwał średniej wydajności 45000 skanów na miesiąc. Do wykonania 

tego zlecenia przewidywano jedynie 2 skanery. W obecnym przetargu przy zachowaniu tej samej 

oczekiwanej wydajności na  miesiąc liczba wymaganych urządzeń wzrosła dwukrotnie. Zapis ten 

wydaje się więc wygórowany i nieuzasadniony. 

Dodatkowo Zamawiający zmienił pierwotne zapisy SIWZ, które jedynie zalecały skaner A1 (i były 

tożsame z poprzednim  przetargiem z 2008). Obecnie skaner A 1 jest już wymogiem bezwzględnym. 

Utrzymanie powyższych zapisów doprowadzi do znacznego ograniczenia konkurencji. Stanowi także 

naruszenie określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady równego traktowania wykonawców. 

Biorąc powyższe pod uwagę, czy Zamawiający może zmniejszyć wymagania co do niezbędnego 

sprzętu do 2 skanerów A2 oraz 1 skanera minimum A1? 

 

Odp. Zamawiający utrzymuje zapis dotyczący wymagań co do  sprzętu, tj. 4 skanerów 

wyposażonych w stoły formatu A2 lub A1 (minimum jeden winien posiadać stół formatu A1) 

 

 

4. W analogicznym przetargu z 2008 (numer ogłoszenia w Dz. U.:2008/S 169-226822 z dnia 

29.08.2008) Zamawiający oczekiwał średniej wydajności 45000 skanów na miesiąc. Do wykonania 

tego zlecenia przewidywano jedynie 2 skanery. 

Nie wymagano przy tym od Wykonawcy gwarantowania ani jednego skanerzysty z jakimkolwiek 

doświadczeniem. W obecnym przetargu oczekuje się od Wykonawcy postawienia do dyspozycji 

projektu 4 skanerzystów oraz 1 informatyka. Liczba ta wydaje się być stanowczo zawyżona biorąc 

pod uwagę oczekiwana wydajność 450000 skanów miesięcznie.  

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć liczebność skanerzystów do 3? Dotyczy to zwłaszcza 

przypadku gdy zmniejszeniu ulegnie liczba wymaganych skanerów zgodnie z postulatem pytania nr 

3. 

 

Odp. Zamawiający utrzymuje zapis dotyczący wymagań co do  dyspozycji 4 skanerzystów oraz 1 

informatyka.  

 

5. W ramach wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda udokumentowania  

wykonania w okresie ostatnich 3 lat minimum jednej realizacji o wartości 200000 zł brutto w okresie 

12 miesięcy. Należy zwrócić uwagę, że w analogicznym przetargu z 2008 roku (Numer ogłoszenia w 

Dz. U.; 2008/S 169-226822 z dnia 29.08.2008)  Zamawiający nie ograniczał niezbędnych referencji 



(brak zapisu „w okresie 12 miesięcy”) pomimo znacznie większego zamówienia (ok. 1620.000 stron 

dokumentów). Tym bardziej przy obecnym postępowaniu zapis ten wydaje się nieuzasadniony.  

Oczywistym jest, że zlecenia o tak znacznej  wartości są rzadkie. Zatem każde dodatkowe wymogi 

dodatkowo ograniczają liczbę potencjalnych oferentów spełniających niesłusznie wygórowane 

kryteria. Utrzymanie powyższych zapisów doprowadzi do znacznego ograniczania konkurencji. 

Stanowi także naruszenie określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady równego taktowania 

wykonawców.  

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu „w okresie 12 miesięcy” i tym samym przywrócenie 

wymagań dotyczących niezbędnej wiedzy i doświadczenia do poziomu tożsamego z poprzedniego 

rozpisanego przetargu z 2008 roku? 

 

Odp.  Zamawiający wykreśla zapis „w okresie 12 miesięcy”.  

 

W siwz  zmienia się informację zawartą w punkcie VII. punkt 2.2. b): 

b) Wykonawca winien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie: 

- wykonanie  - minimum 1 realizacji - której przedmiotem było skanowanie z oryginałów (rękopisy, 

starodruki, czasopisma) o wartości min. 200.000 brutto zł , przy zastosowaniu analogicznego rodzaju 

sprzętu i technologii, z podaniem ich wartości, dokładnych danych Zleceniodawcy, dat i miejsca 

wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.  

 

W ogłoszeniu o zamówieniu  zmienia się informację zawartą w punkcie  III.2.3) punkt 1: 

1) Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, ze usługi te zostały 

wykonane należycie (referencje), tj. Wykonawca winien udokumentować wykonanie - minimum 1 

realizacji - której przedmiotem było skanowanie z oryginałów (rękopisy, starodruki, czasopisma) o 

wartości min. 200.000 brutto zł , przy zastosowaniu analogicznego rodzaju sprzętu i technologii; 

 

 

6. W zapisach SIWZ zamawiający oczekuje od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej zamówienia. W projekcie umowy wysokość ta to 

5 %. Prosimy o podanie prawidłowej i jednolitej wartości dla tego postępowania.  

 

Odp.  Zamawiający utrzymuje zapis co do wysokości 8 % zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy .  

 

W związku z tym §10 punkt 1 - Wzór umowy - załącznik nr 8 – otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj.: ……………………………… (słownie: 

…………………………………………..), w formie ……….” 

 

 
7. W zapisach SIWZ istnieje informacja, że warunki udostępnienia pomieszczeń w budynku biblioteki 

we Lwowie zostaną określone w późniejszym terminie. Czy Zamawiający może zagwarantować, że 

Wykonawca będzie mógł pracować przynajmniej 8 godzin dziennie z wykorzystaniem powyższych 

zasobów? 

 

Odp. Zamawiający gwarantuje możliwość pracy pracowni digitalizacji  w systemie 8-godzinnym. 
 

 

8. W zapisach SIWZ znajduje się informacja, że Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia 

kosztów za udostępnienie pomieszczeń oraz pracę pracowników Biblioteki we Lwowie. Prosimy o 

szczegółowe opisanie procedury przekazywania tych opłat. W szczególności jak będzie przebiegało 

przez ZNiO fakturowanie tej opłaty w świetle długiej procedury przyjmowania i weryfikacji liczby 

skanów (a na tej podstawie w/w opata jest kalkulowana) podlegających zapłacie.  

 

Odp. W związku z toczącymi się rozmowami między Zmawiającym a Biblioteką we Lwowie – 

Zamawiający w późniejszym czasie odpowie na w/w pytanie. 



 

9. W związku z zapisem SIWZ, który stwierdza iż „cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia” prosimy o jasną deklarację 

czy opłata dla Biblioteki we Lwowie ma być wkalkulowana w cenę pojedynczego skanu do oferty (do 

późniejszego potrącenia przez ZNiO) czy tez ma funkcjonować niezależnie i być regulowana na 

podstawie osobnych rozliczeń. 

  

Odp. Opłata dla Biblioteki we Lwowie ma być wkalkulowana w cenę pojedynczego skanu do oferty 
 

 

10. Czy Zamawiający może sprecyzować, co rozumie pod pojęciem wzorzec koloru Adobe RGB 

1998, z którego Wykonawca miałby korzystać? Ponadto, czy Zamawiający może przedstawić 

procedurę kontroli kolorystyki na podstawie tego wzorca? 

 

Odp. Zamawiający wykonał analizę wzorców koloru dostępnych na rynku i wybrał 

ColorChecker Chart firmy X-Rite. Z uwagi na rozmiary wzorca, przy skanowaniu razem z 

obiektem należy tak umieścić wzorzec by widoczny był trzeci rząd pól. Pozostała część 

wzorca może być zakryta przez obiekt. Dla uniknięcia nieporozumień na fotografii w 

załączniku nr 1 zaznaczono właściwy rząd.  Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty 

zakup na własny użytek 4 szt. wzorca.  Widok wzorca stanowi załącznik nr 1.   

 

 

W związku z koniecznością dokonania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w postępowaniu prowadzonym  na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

z późn. zm.) działając na podstawie art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 a ustawy Pzp, informuję, iż 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 27.03.2012 r. na dzień 02.04.2012 r.  

 

Obowiązujące terminy: 

- termin wnoszenia wadium  02.04.2012 godz. 09.00 

- termin składania ofert  02.04.2012 godz. 09.00 
- termin otwarcia ofert  02.04.2012 godz. 09.30 

 

 

 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz pozostają bez zmian. 

                      

 

 
Wicedyrektor ds. Bibliotecznych 

  (-) dr Mariusz Dworsatschek 


