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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 
 

 

 
Zmiana treści siwz i ogłoszenia  

 
 

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

im. W. Stefanyka  
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści 

siwz i ogłoszenia: 

 

 
I zmiana 

Wprowadza się zapis: 

1) W ogłoszeniu o zamówieniu  dodaje  się informację zawartą w punkcie  III.2.2) punkt 3: 

 

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na 

kwotę 600.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

 

2) W siwz  dodaje się informację zawartą w punkcie VII. punkt 2.2. d): 

Wykonawca winien posiadać rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę 600.000 zł, informacja winna być wystawiona nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

3) W siwz  dodaje się informację zawartą w punkcie VIII, Punkt A, podpunkt 6): 

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na 

kwotę 600.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

 

 

II zmiana 
Zmienia się zapis: 

 

1) W siwz  zmienia się informację zawartą w punkcie VII, punkt 7): 

 

7. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku skorzystania z uprawnień zapisanych w art. 26 ust. 2 b ustawy 

Prawo zamówień publicznych Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany do udowodnienia, że podmioty, 

na którego osobach zdolnych do wykonania zamówienia albo potencjale technicznym lub wiedzy i doświadczeniu 

będzie polegać przy realizacji zamówienia, posiadają uprawnienia, kwalifikacje i inne cechy wymagane od 

każdego Wykonawcy składającego ofertę, tj. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b 

ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów wymienionych w § 2 Rozporządzenia  Prezesa 



Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane.  

 

2) W ogłoszeniu o zamówieniu  dodaje  się informację zawartą w punkcie  III.2.1) punkt 12: 

7. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku skorzystania z uprawnień zapisanych w art. 26 ust. 2 b ustawy 

Prawo zamówień publicznych Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany do udowodnienia, że podmioty, 

na którego osobach zdolnych do wykonania zamówienia albo potencjale technicznym lub wiedzy i doświadczeniu 

będzie polegać przy realizacji zamówienia, posiadają uprawnienia, kwalifikacje i inne cechy wymagane od 

każdego Wykonawcy składającego ofertę, tj. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b 

ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów wymienionych w § 2 Rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane.  

 

 

 

 

Reasumując punkt VII siwz – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 

spełnienia tych warunków otrzymuje brzmienie: 

 

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 

Pzp.  

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 

2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania; 

2.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i 

doświadczenie): 

 

a) Wykonawca winien przedstawić wykaz osób – min. 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

w formie imiennej listy osób wraz z potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, określeniem zakresu 

wykonywanych czynności, wykształcenia wraz z informacją  o podstawie dysponowania tymi osobami.  

-  mających min. 2-letnie doświadczenie z zakresu digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, w tym:  

aa) min. 4 skanerzystów oraz  

bb)  min. 1 osobę z wykształceniem informatycznym  do kontroli zeskanowanych plików.  

 

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

składania ofert, 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.  

 

 

c) Wykonawca winien dysponować lub zapewnić dysponowanie: 

-  co najmniej 4 skanerami wyposażonymi w stoły formatu A2 lub  A1 (minimum jeden winien posiadać stół 

formatu A1) z półkami szalkowymi dopasowującymi się do grubości grzbietu skanowanego obiektu, wraz z szybą 

szklaną dociskową stosowaną opcjonalnie, bądź z innymi rozwiązaniami pozwalającymi na nieniszczące 

skanowanie zszytych woluminów, w tym dwoma posiadającymi rozdzielczość optyczną 450 dpi (dla zbiorów 

czasopiśmiennych) i dwoma posiadającymi tryb rozdzielczości optycznej 300 dpi (dla zbiorów rękopiśmiennych) 

z opcją skanowania w kolorze (RGB 24 bitowy) i „zimnym oświetleniem” planetarnym nie emitującym 

promieniowania UV i IR. 

 

d) Wykonawca winien posiadać rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę 600.000 zł, informacja winna być wystawiona nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

 



2.3. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wymaganego wadium.   

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez 

Wykonawców oraz oparta będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia/nie spełnia). 

5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni Wykonawcy, z przyczyn określonych 

w art. 24 Pzp. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku skorzystania z uprawnień zapisanych w art. 26 ust. 2 b ustawy 

Prawo zamówień publicznych Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany do udowodnienia, że podmioty, 

na którego osobach zdolnych do wykonania zamówienia albo potencjale technicznym lub wiedzy i doświadczeniu 

będzie polegać przy realizacji zamówienia, posiadają uprawnienia, kwalifikacje i inne cechy wymagane od 

każdego Wykonawcy składającego ofertę, tj. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b 

ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów wymienionych w § 2 Rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane.  

 

W załączeniu obowiązujący załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług..  

 

 

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 07.05.2012 r. na dzień 18.05.2012 r.  

 

Obowiązujące terminy: 

- termin wnoszenia wadium  18.05.2012 godz. 09.00 

- termin składania ofert  18.05.2012 godz. 09.00 
- termin otwarcia ofert  18.05.2012 godz. 09.30 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Wicedyrektor ds. Bibliotecznych 

  (-) dr Mariusz Dworsatschek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 
 

 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-1/2012 
o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  

 
Digitalizacja zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy  

im. W. Stefanyka  
 

 

Nazwa i adres wykonawcy: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Wykonawca winien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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. 

 

Nazwa 
Przedsięwzięcia 

/Rodzaj realizacji 
Zamawiający (nazwa i adres)  Miejsce 

realizacji 

Okres 
realizacji (pełne 

daty od ... do ...) 

Zastosowany sprzęt, 
rodzaj technologii 

Wartość 
zamówienia 

 

 

     

   

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w 

tabeli powyżej dostaw. 

Pozycje nie potwierdzone nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego.  
 

 

 

 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 
 

 

 

 


