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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

 
Informacja o zmianie treści siwz i ogłoszenia 

 

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.   

 

  

  W  zapisach  SIWZ  Zamawiający  określił  opłatę  dodatkową  za  korzystanie  z  pomieszczeń  oraz  

pracowników  LNBU  im.  Stefanyka  wyrażoną  w  polskich  złotych  (0,30 zł brutto za każdy skan). Dodatkowo 

w odpowiedziach na zapytania z dnia 9 marca  2012  potwierdził  raz  jeszcze,  że  kwota  ta  ma  być  składową  
ceny  będącej  podstawą  do  rozliczenia z Zamawiającym. Tym samym jednoznacznie zasugerował, że opłata ta 

będzie  przedmiotem rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a ZNiO, w złotówkach z wykorzystaniem  krajowego  

systemu  bankowego  itd.  W  tym  samym  wyjaśnieniu  z  dnia  9  marca  Zamawiający uchylił się od 

odpowiedzi na pytanie dotyczące szczegółów tego rozliczenia,  pozostawiając tą kwestię do późniejszego 

wyjaśnienia.  

W  wyjaśnieniu  z  dnia  23  marca  Zamawiający  nieoczekiwanie    przeniósł  obowiązek  wyjaśnienia  

procedury  księgowania  opłat  na  rzecz  LNBU  im.  Stefanyka  na  Wykonawcę:  
„W  procedurze  przekazywania  opłat,  Zamawiający  nie  wystawia  faktur.  Rozliczenia  następują  miedzy  

Wykonawca  a  Lwowska  Narodowa  Naukowa  Biblioteka  Ukrainy  im.   W. Stefanyka.”  

  Pragniemy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  taki  nagły  zwrot  w  bardzo  poważny  sposób  zmienia  warunki  

przetargu  oraz  sposób  przygotowania  ofert.  W  grę  wchodzą  bowiem  samodzielne  negocjacje  z  podmiotem  

zagranicznym,  ustalenie  sposobu  księgowania  tych  opłat,  comiesięcznych  transferów  zagranicznych,  w  tym  

zmianę  kalkulacji  oferty  tak  aby uwzględniała  dodatkowe  opłaty  za  przewalutowania,  SWIFT,  prowizje  

banków  pośredniczących itd.  

Dlatego też zasadnym staje się postawienie dalszych pytań jak niżej:  

  

Pytanie nr 1.  
Jeśli  rozlicznie  ma  odbywać  się  bezpośrednio  z  LNBU  im.  Stefanyka  oznacza  to,  że                        

i faktura za tą usługę będzie wystawiana przez ten podmiot. Oczywistym jest, że dokument  

ten  będzie  wystawiony  w  takim  przypadku  w  walucie  ukraińskiej  tj.  UHA  wraz  z tamtejszą stawką PDW. 

W świetle tego faktu prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć  zapis  SIWZ  „0,30  zł  (BRUTTO)”.  Jakich  

wartości  ma  trzymać  się  Wykonawca  przy  swojej kalkulacji? Kwoty brutto wyrażonej w walucie polskiej z 

polską stawką VAT 23%  czy też waluty ukraińskiej z tamtejszą stawką PDW 20% ?    

Pytanie nr 2.   
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przesłania  na  Ukrainę  równowartości  kwoty  0,30  zł  brutto  za  skan.  

Jasnym  jest,  że  kwota  w  UHA  za  skan  jaka  dotrze  na  konto  LNBU  im. Stefanyka  będzie  co  miesiąc  

inna  z  tytułu  różnic  kursowych.  Przy  oparciu  się  o  stałą opłatę  wyrażoną  w  złotych  niemożliwym  stanie  

się  zatem  fakturowanie  przez  LNBU  im. Stefanyka  tej  opłaty  przed  jej  dokonaniem    ponieważ  nieznany  

będzie  kurs  przewalutowania  w  dniu  dotarcia  opłaty  Wykonawcy  do  banku  na  Ukrainie.  Jak  Zamawiający 

zamierza rozwiązać ten problem ?   

Pytanie nr 3.  
Prosimy  o  udzielenie  szczegółowych  informacji  dotyczących  ustaleń  jakie  Zamawiający  poczynił  w  trakcie  

ostatnich  rozmów  z  LNBU  im.  Stefanyka  (patrz  odpowiedź  z  dnia  9  marca  2012),  a  dotyczących  praw  i  

obowiązków  Wykonawcy    w  trakcie  trwania projektu.   



Pytanie nr 4.   
W szczególności czy Wykonawca może potwierdzić, że  LNBU im. Stefanyka ostatecznie zaakceptowała stawkę 
0,30 zł brutto za skan (pomniejszoną o spread przewalutowania na UHA w banku na Ukrainie) i nie będzie 

posiadała prawa do renegocjacji tej stawki bądź narzucania  Wykonawcy  żadnych  innych  opłat  dodatkowych  

przez  cały  okres  trwania projektu?  Powyższe  nie  dotyczy  przypadków  szczególnych  jak  np.  wydłużenie  

czasu pracy  w  siedzibie  biblioteki  we  Lwowie  o  których  mowa  w  SIWZ,  uszkodzeń  mienia biblioteki itp.    

Pytanie nr 5.   
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  LNBU  im.  Stefanyka  jest  uprawniona  do  wystawiania faktur oraz podjęła 

się fakturowania tych opłat ?  

  

 

Odp.  
Zakład będzie obciążał Wykonawcę  kosztami wynajmu pomieszczeń w Bibliotece im. Stefanyka w kwocie 0,30 

zł za skan.  

Zakład będzie wystawiał fakturę Wykonawcy ze stawką VAT – NP,  czyli netto = brutto na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego skanów, podpisanego przez strony - Zakład i Wykonawcę. 
Wykonawca w związku z użytkowaniem pomieszczeń Biblioteki im. Stefanyka odpowiada przed Zakładem, m.in. 

za szkody w mieniu.  

Zapłatę z tytułu uszkodzenia mienia spowodowane w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Wykonawcę 
pomieszczeń Biblioteki im. Stefanyka będzie ponosił tylko i wyłącznie Wykonawca, Zakład nie będzie 

partycypował w tych kosztach.  W pozostałych nieuregulowanych sprawach będą miały zastosowanie przepisy 

KC dot. najmu.  

Stawka 0,30 zł  za skan będzie niezmienna za cały okres trwania umowy. 

 

 

Ponadto Zamawiający: 

a)  wykreśla zapis: 

-  punkt IV E siwz, akapit drugi: 

 

„Warunki udostępnienia pomieszczeń w budynku biblioteki we Lwowie zostaną określone na warunkach 

określonych przez Bibliotekę we Lwowie.” 

 

b)  mienia zapis: 

- punkt IV F siwz: 

 
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zakładem Narodowym im. Ossolińskich a Biblioteką 
im. Stefanyka, wybrany przez Zakład Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia kosztów za udostępnienie 

pomieszczeń, w celu zorganizowania pracowni do digitalizacji. 

Wartość w/w kosztów  ustalona jako równowartość iloczynu: 

 

 

ilość wykonanych dla ZNiO                  x             0,30 zł (brutto) 

                                          skanów ze zbiorów lwowskich  

 

wraz z przekazaniem: 

-  1 komplet TIFF (na dyskach przenośnych HD)  

- 1 komplet pdf 

 

W związku z koniecznością dokonania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu na podstawie art. 38 ust. 4 a, 

informuję, iż Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 17.04.2012 r. na dzień 19.04.2012 r.  

Obowiązujące terminy: 

- termin wnoszenia wadium  19.04.2012 godz. 09.00 

- termin składania ofert  19.04.2012 godz. 09.00 

- termin otwarcia ofert  19.04.2012 godz. 09.30 

 

 

W załączeniu obowiązujący wzór umowy.  
                      

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

                      

 
Wicedyrektor. Ds. bibliotecznych 

   (-) dr Mariusz Dworsatschek  

 

 

 



 

 

Załącznik nr 8 

 

 

 
Wzór umowy 

zawarta w dniu ............. we Wrocławiu pomiędzy: 

Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław  
Reprezentowaną przez  

Dr Adolfa Juzwenkę - Dyrektora  
Jolantę Kulińską – Główna Księgową 
Zwaną dalej Zamawiającym: 

a firmą: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą,  
zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku akceptacji oferty złożonej i ocenionej w ramach przetargu nieograniczonego DZP-2621-1/2012 Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie digitalizacji zbiorów bibliotecznych z Digitalizacja zbiorów 

Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka, ok. 1.350.000  skanów ze zbiorów lwowskich wraz z 

1 kompletem plików TIFF na dyskach przenośnych (HD) i dostarczeniem  do siedziby Zamawiającego.  

 

Digitalizacja obejmie ok. 1.350.000  stron dokumentów: 

 

a) od momentu podpisania umowy do 31.12.2012 r -  350.000 skanów (150.000 skanów czasopism oraz 200.000 skanów 

rękopisów)  

b) od 01.01.2013-31.12.2013 r.   - 500.000 skanów (300.000 skanów czasopism oraz 200.000 skanów rękopisów)  

c) od 01.01.2014 – 31.12.2014 r.  - 500.000 skanów (300.000 skanów czasopism oraz 200.000 skanów rękopisów).  

 

Proporcje pomiędzy liczbą skanów czasopism i rękopisów mogą ulec zmianie nie większej niż 10% ogólnej liczby skanów w 

danym roku. 

Średnio na miesiąc ok. 45.000 skanów. Dopuszczalna odchyłka od tej liczby nie może przekraczać 20% - w jednej dostawie 

powinno się zatem znaleźć minimum 36 000 skanów, maksymalnie 54 000 skanów. 

 

2. Dostarczenie powyżej 54.000 skanów  skutkować będzie wydłużeniem okresu sprawdzania jakości skanów w ilości 

stanowiącej różnicę pomiędzy dostarczaną ilością  skanów (nie przekraczającą 100.000) a 54.000 do 28 dni, licząc od 
daty przyjęcia dostawy.  
3. W przypadku dostarczenia skanów w ilości przekraczającej 100.000 skanów, okres sprawdzania jakości  skanów i ilości 

stanowiącej różnicę pomiędzy dostarczaną ilością a 108.000 skanów - zostanie wydłużony o kolejne 30 dni. 

4.  Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże wykaz obiektów do digitalizacji do końca 31.12.2012 r.  

Zamawiający zobowiązany jest nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzowego sporządzić listę 
obiektów podlegających skanowaniu w następnym roku kalendarzowym.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby skanów w danym roku lub przesunięcia części skanów 

z danego roku kalendarzowego na rok następny, w przypadku cofnięcia dotacji na skanowanie zbiorów lub 
opóźnienia w jej wypłacaniu.  

6. Wykaz skanów zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

7. Pliki cyfrowe dostarczane będą przez Wykonawcę co miesiąc (do 20 dnia każdego miesiąca). 

8.   Każda dostawa składa się z kompletu informacji w postaci cyfrowej zawierającego: 

1. spis wykonanych obiektów w postaci pliku Excel (xls), zapisany na dysku (HD)   

2. macierz archiwalną w formacie TIFF na dyskach przenośnych (HD) 

9. Spis w formacie XLS (Excel 97 – Excel 2003/5.0/95) powinien zawierać następujące kolumny: 

1) Sygnatura oryginału 

a) Nazwa pliku TIFF (nazewnictwo wg. schematu nazw dla zbiorów rękopiśmiennych = rl_f[numer 

zespołu]_rkps_[sygnatura], schemat nazw dla zbiorów czasopiśmiennych = 

czl_[sygnatura]_[rocznik]_[numer] 

1) Ilość plików TIFF zawierających skany 

10. Macierz archiwalna TIFF powinna być uporządkowana w folderach o nazwach identycznych z prefiksem stosowanym w 

nazwach plików.  

 

11. Dane techniczne plików TIFF: 

a) plik TIFF powinien zawierać obraz wykonany przez skaner bez jakichkolwiek poprawek programowych (tryb 

określany jako RAW), zapisany w formacie jednostronicowego TIFF i odzwierciedlający rzeczywistą wielkość 
obiektu papierowego. 



b) dla rękopisów - rozdzielczość 300 dpi , głębia barwy RGB 24 bitowy 

c) dla czasopism - rozdzielczość 450 dpi (optyczna), głębia barwy RGB 24 bitowy 

d) Skan powinien wiernie zachowywać kolorystykę oryginału papierowego w pliku tiff (zapis plików skanów bez 

rozdzielania profilu wyświetlania na pole predefiniowane i treść skanu); zawartość metadanych EXIF generowana 

przez skaner powinna pozostać bez zmian. Dopuszczalna jest wyłącznie kompresja bezstratna LZW. 

e) zawartość metadanych EXIF generowana przez skaner powinna pozostać bez zmian. 

f) Dopuszczalna jest wyłącznie kompresja bezstratna LZW 

12. W przypadku zbiorów rękopiśmiennych Wykonawca nie będzie digitalizował stron lub kart niezapisanych (pustych). Za 

strony lub karty niezapisane uznaje się strony lub karty opatrzone tylko numerem porządkowych (paginacja lub foliacją) oraz 

strony lub karty z odbitym lub przebitym tekstem strony poprzedniej lub następnej.  

Wykonawca nie będzie digitalizował stron lub kart zawierających puste formularze, tj. kontynuacje wypełnionych tabel lub 

rubryk ze stron poprzednich. W przypadku pustych formularzy, które od początku nie zostały wypełnione, Wykonawca 

digitalizuje 2 przykładowe strony. 

Wykonawca będzie digitalizował okładki lub obwoluty zbiorów rękopiśmiennych posiadające jakiekolwiek napisy lub 

oznaczenia. 

13. W przypadku czasopism Wykonawca będzie digitalizował egzemplarze w pełni czytelne, od pierwszej do ostatniej strony 

woluminu wraz ze stroną tytułową oraz pierwszą i ostatnią stronę okładek introligatorskich (z pominięciem wyklejek) oraz 

wszystkie strony, nawet nie zadrukowane, ale zawierające adnotacje (np. ołówkowe).  

14. Wykonawca zobowiązany jest  do przedłużenia na wymagany przez Zamawiającego okres realizacji umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 

na kwoty wymagane  w siwz przez Zamawiającego, nie później niż w ostatnim dniu jej ważności.  

15. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie zamawiającego wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców, oraz dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za wykonane prace/usługi na rzecz 

podwykonawców. 

 

i. Warunki szczegółowe: 
1. Wykonawca winien tak przygotować zbiory do skanowania, aby na dostarczonym dysku znajdował się komplet skanów, 

obejmujący całość danej sygnatury. Wykonawca powinien zwrócić uwagę na następujące warunki wykonania skanu 

a) W przypadku czasopism cały tekst skanowanej strony powinien znajdować się na powierzchni stycznej z 

szybą. 
b) Na jednym skanie znajduje się tylko jedna strona czasopisma. 

c) Marginesy wokół zeskanowanej strony: 1.5÷4.0 mm wokół obrzeży nie graniczących ze stroną sąsiadującą 
obiektu papierowego, 0.0÷2.0 mm wzdłuż obrzeża graniczącego ze stroną sąsiadującą obiektu papierowego 

d) Powyższy wymóg nie dotyczy skanów rozkładanych kart lub wklejonych do obiektów map, które powinny 

być kadrowane do swojego własnego wymiaru. 

e) Skanowana strona czasopisma powinna być wyrównana względem linii tekstu, bez zagięć i widocznych 

fragmentów innych stron (max. odchylenie od poziomu nie może przekraczać 2 °) 

f) Wszelkie ubytki strony skanowanej należy uzupełniać podłożoną białą kartką. 
2. Zachowanie oryginalnego układu (porządku) stron jest obligatoryjne i realizowane przez stosowne nazywanie kolejnych 

plików skanów. 

3.Do plików TIFF należy dołączyć plik rejestrujący przebieg pracy skanera w strukturze XML – przykładowo: 

oprogramowanie Omniscan tworzy pliki o rozszerzeniu OJP 

4.Każdy dzień pracy skanera powinien rozpocząć się od skanu testowego, którym jest pierwszy obraz z wykonanego danego 

dnia materiału z załączonym wzorcem koloru (Adobe RGB 1998). 

5.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opis procedury kalibracji. Raz w miesiącu należy przeprowadzić 
kalibrację każdego skanera według opisanej procedury. 

6. W przypadku rękopisów - każdy zespół kart jednakowej wielkości powinien rozpoczynać się od karty zeskanowanej wraz 

z wzorcem metrycznym (podziałka centymetr / milimetr – długości 10 cm). Każda pojedyncza karta powinna być 
zeskanowana razem z wzorcem metrycznym. Wzorzec nie powinien przesłaniać żadnej części karty. 

7.W przypadku gdy oryginał sygnatury jest zdekompletowany, Wykonawca załącza informacje o przyczynach i stopniu 

niekompletności (z potwierdzeniem przez pracownika Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie). 

8.Wymagany termin gwarancji - 36 m-cy od terminu wykonania umowy.  

 

B. Wymagania sprzętowe: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania w pracowniach digitalizacyjnych co najmniej 

4 skanerów wyposażonych 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 szybę szklaną dociskową stosowaną 
opcjonalnie, bądź inne rozwiązania pozwalające na nieniszczące skanowanie zszytych woluminów, w tym dwóch 

posiadających rozdzielczość optyczną 450 dpi (dla zbiorów czasopiśmiennych) i dwóch posiadających 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. 

2. Instalacja skanerów w siedzibie Biblioteki nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo weryfikacji zainstalowanych skanerów przez pracowników Zamawiającego w pracowniach 

digitalizacyjnych Biblioteki. 

 

 

 



§2 

Miejsce realizacji zamówienia 
Wykonawca, zobowiązany jest do zorganizowania pracowni oraz do zainstalowania urządzeń – skanerów we Lwowskiej 

Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, ul. Stefanyka 2, 79000 Lwów.  

 
§3 

Terminy 
Strony ustalają, że realizacja zadania  - w przedmiocie określonym w § 1 umowy nastąpi w terminie: od momentu podpisania 

umowy do 31.12.2014 r.  

Pierwsza partia materiału ma zostać dostarczona do 20-tego dnia m-ca następującego po m-cu podpisania umowy.  

 
§4 

Wynagrodzenie 
1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wyniesie brutto:  _______________(słownie: 

_________________________________), w tym: ______________-netto (słownie: _______________________________) 

oraz podatek VAT w wysokości __________________  (słownie: _________________________________). 

2. Cena jednostkowa netto za skan: _____(__________________________________). 

3. 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. 

4. Ceny usługi w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie.  

5.Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości  wykonanych skanów.  

 
 

§5 

Rozliczenie 
1.Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych po podpisaniu 

protokołów odbioru kolejnych partii przedmiotu zamówienia (średnio 1 raz na miesiąc).  

Protokoły odbioru będą podpisywane w terminie: 

a) skany do 54.000 -  30 dni od daty dostawy, po sprawdzeniu jakości wykonania zamówienia i zgłoszeniu ewentualnych 

reklamacji.  

b) skany od 54.000 – 108.000 – 60 dni od daty dostawy, po sprawdzeniu jakości wykonania zamówienia i zgłoszeniu 

ewentualnych reklamacji. 

c) skany powyżej 108.000 - 90 dni od daty dostawy, po sprawdzeniu jakości wykonania zamówienia i zgłoszeniu 

ewentualnych reklamacji. 

2. Płatność wynagrodzenia na podstawie protokołu odbioru partii wykonanego zamówienia, następować będzie w terminie 21 

dni od otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

………………………………………………………………………….. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień 
zwłoki. 

4. Faktura obejmuje tylko przedmiot umowy wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

 5. Niepodpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego w terminie 14 dni z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego, 

stanowi podstawę do wystawienia i doręczenia faktury VAT przez Wykonawcę, a także do naliczenia ewentualnych 

odsetek ustawowych za zwłokę w płatności takiej faktury.  

 

 
§6 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może realizować  przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowane umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. W tym przypadku Wykonawca podnosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność  za wszelkie szkody będące wynikiem działania lub zaniechania działania podwykonawców.  

2. Strony ustalają, że następujący zakres przedmiotu umowy  Wykonawca będzie realizował przy pomocy podwykonawców: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca zobowiązuje się, iż pozostałą część umowy będzie wykonywał osobiście. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzania podwykonawców pod rygorem skorzystania z uprawnienia od 

odstąpienia od mowy.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na dalsze podwykonawstwo.  

5. Zamawiający ma prawo żądać wszystkich informacji dotyczących podwykonawców, a Wykonawca jest zobowiązany do 

ich udzielenia na piśmie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, liczonym od dnia doręczenia 

Wykonawcy żądania Zamawiającego w tym zakresie.  

6. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

 

a) określenie zakresu przedmiotu umowy podwykonawcy do wykonania,  

b) określenie kwoty wynagrodzenia za powierzoną podwykonawcy/om część przedmiotu umowy, przy czym kwota ta nie 

może przekraczać wartości umowy   wynikającej z treści oferty, złożonej przez wykonawcę.  
c) określenie terminu zrealizowania przez podwykonawcę zakresu przedmiotu umowy,  



d) określenie zasad wynagradzania podwykonawcy, z tym wskazaniem, iż zapłata tego wynagrodzenia nastąpi dopiero po 

dokonaniu odbioru zleconego podwykonawcy części przedmiotu umowy i na postawie wystawionej faktury z terminem jej 

płatności……….. od dnia jej wystawienia,  

e) postanowienia dotyczące form i zasad zabezpieczenia przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 

 

7. Do skutecznego wprowadzania zmiany umowy określonej w punkcie 6, konieczne jest zachowanie formy pisemnej i 

uzyskanie zatwierdzenia przedmiotowej zmiany przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą/cami przekazać Zamawiającemu 

uwierzytelnione kopie tych umów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia do wglądu oryginały umów. 

9. Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej, 

uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.  
10. Zlecanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/om nie może powodować zmiany warunków zawartych w siwz.  

11.  Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dani przekazania  na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego 

środków za wystawioną fakturę częściową, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię potwierdzonego przez bank przelewu 

dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokole stanowiącym podstawę do wystawienia faktury 

częściowej albo przedłożyć oświadczenie podwykonawcy, że należności z tytułu wynagrodzenia podwykonawcy a 

wynikające  z przedmiotach protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane.  

Terminy rozliczeń  będą wynikały z zapisów umownych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą/ami.   

 

12. W przypadku braku dowodu płatności podwykonawcy lub oświadczenia, o których mowa w punkcie 11, Zamawiający 

jest uprawniony do bezpośredniego dokonywania płatności podwykonawcom zatrudnionym przez Wykonawcę w związku z 

realizacją przedmiotu umowy lub ma prawo z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zatrzymać określone kwoty 

pieniężne odpowiadające kwotom przysługującym podwykonawcom aż do momentu potwierdzenia, iż roszczenia 

podwykonawców zostały zaspokojone lub nie istnieją.  
 

§7 

Przedstawiciele stron 
Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważniony jest: 

ze strony Zamawiającego:  

ze strony Wykonawcy:  

§8 

Odbiór 
1. Odbiór techniczny odbywać się będzie według następującego schematu: 

a) każdego dnia, kiedy odbywa się skanowanie, Zamawiający otrzymuje skany testowe w postaci załączników do 

wiadomości email, przesyłane na adres skan@znio.pl; na postawie analizy tych plików zamawiający może zgłaszać 
Wykonawcy bieżące uwagi  

b) Zawartość dysku przenośnego, przygotowanego do transportu przez Wykonawcę jest sygnowana przez pracownika ZNiO 

(Przedstawiciel ZNiO we Lwowie). Po wykonaniu sygnowania przez pracownika ZNiO, dysk zostaje oddany Wykonawcy, 

który dostarcza dysk do siedziby Zamawiającego.  Dysk po dotarciu do siedziby Zamawiającego, we Wrocławiu, jest 

ponownie sprawdzany. Wszelkie modyfikacje zawartości uważane są za uszkodzenie dysku, który powinien zostać 
dostarczony z oryginalną zawartością. 
wszelkie modyfikacje zawartości uważane są za uszkodzenie dysku, który powinien zostać dostarczony z oryginalną 

zawartością 
w terminie 30 dni od daty dostawy sprawdzana jest kompletność i jakość plików. 

2. Ewentualne reklamacje dotyczące: brakujących stron w strukturze publikacji, błędnej rozdzielczości, złej jakości 

odwzorowania (jasność, kontrast, przebicia), innych usterek powinny być usunięte na koszt wykonawcy w możliwie 

szybkim terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia reklamacji. 

3. Po upływie 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji Zamawiający nie będzie dokonywał odbioru kolejnych partii plików. 

Płatności będą realizowane tylko dla materiału o potwierdzonej jakości. 

Odbiór zostanie również zawieszony w przypadku wątpliwości co do kompletności i/lub istnienia wskazanych w 

zamówieniu zasobów. Brak lub ograniczona dostępność do materiałów musi być potwierdzona protokołem podpisanym 

przez kompetentnego pracownika Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie. Protokół powinien wpłynąć do Ossolineum w 

terminie 30 dni od zgłoszenia potencjalnego braku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji merytorycznych z pracownikami Ossolineum w sprawie właściwego 

wykonania digitalizacji, a w szczególności w przypadku skanowania materiałów niepaginowanych, różnych formatów oraz 

materiałów o budzącym wątpliwości stanie zachowania.  

   W przypadku materiałów o nowych cechach, dla których nie utrwaliła się jeszcze odpowiadająca Zamawiającemu forma 

digitalizacji, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania skanów testowych, umożliwiających weryfikację poprawności 

wykonania kopii cyfrowej.  

5. W przypadku ujawnienia wad w materiale przyjętym protokołem odbioru, których nie można było ujawnić w terminie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 Zamawiający zareklamuje wadliwie wykonany przedmiot umowy, w terminie 7 dni od daty 

wykrycia wady, a Wykonawca usunie usterki w terminie 60 dni od daty złożenia reklamacji. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą, w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego 

materiału poprawionego.  

 

§ 9 

Gwarancja 
Termin gwarancji - 36 m-cy, liczony od terminu wykonania umowy.  



 

§10 

Kary i odszkodowania, odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za: 

1)za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci0,5 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w §  4 pkt 1, 

za każdy dzień opóźnienia. 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 

2. Kary umowne liczone będą po zakończeniu okresu w stosunku do materiałów przewidzianych do realizacji w tym okresie.  

3.Wykonawca dopuszcza opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany po upływie 

30 dni od daty zakończenia roku rozliczeniowego.  

4.Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie za nieterminową zapłatę faktury. 

5.Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto. 

6.Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej 

pokrycia w pełnej wysokości, a w przypadkach określonych w ust. 1   – w wysokości przenoszącej wartość naliczonych 

kar. 

7.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub ogłoszone postanowienie o upadłość Wykonawcy,  

3) Wykonawca przerwał realizację usług bez uzgodnienia z Zamawiającym i przerwa trwa dłużej niż 7 dni. 

4) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z warunkami technicznymi lub w sposób nie gwarantujący terminowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

5) Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia skorzysta z podwykonawców z naruszeniem warunków 

określonych w umowie.  

8.Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia. 

2) Zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 2 – 4 

kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych prac nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru przerwanych prac i zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych usług, 

b) odkupienie materiałów, o których mowa w pkt. 3,  

5)    W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub przez 

Zamawiającego z przyczyn określonych  w ust. 4 pkt. 3 i 4. Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z 

różnicy wartości przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację 
pozostałego zakresu robót.  

 

 
§ 11 

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY, PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZMIANY 

ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.  
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

a. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami.  

b. zmiana obowiązujące stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia  kosztów wynagrodzenia o kwotę 
równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę 

c. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowymi świadczeniami 

d. siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe  do  przewidzenia i zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z siwz, w szczególności zakresu i obszaru wykonywania usługi, liczby pracowników 

ochrony niezbędnych dla zapewnienia  bezpieczeństwa i właściwej ochrony obiektów objętych usługą, 
e. modyfikacja terminu wykonania  umowy  i sposobu  realizacji umowy, 

f.  dopuszcza się wydłużony czas pracy max do godziny  21 – na wniosek wykonawcy w przypadku opóźnień w 

realizacji zamówienia. 

 

 

 



§12  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj.: ……………………………… (słownie: …………………………………………..), 

w formie ………………………………………………. 

2. Strony postanawiają, że: 

a) zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w pozostałych formach przewidzianych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70 % 

wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia usługi i uznania jej za należycie 

wykonaną. 
b) 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pozostałych formach 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (podać nazwę i dane identyfikacyjne dokumentu) służy 

pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po 

upływie okresu gwarancji, tj. 36 miesięcy od dnia zakończenia i odbioru usługi i po sporządzeniu protokołu z  

potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych usterek. 

3. Zabezpieczenie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi (wniesione w formie pieniężnej), zostanie 

wpłacone na lokatę terminową. 
 

 

§13 
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy spowodowane przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego jako Siła wyższa. 

2. Dla celów niniejszej umowy – siła wyższa – oznacza nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od 

Strony, jakie wystąpiło po zawarciu umowy, które utrudnia lub uniemożliwia jej realizację, niewiążące się z zaniedbaniem 

strony i które nie było do przewidzenia i zapobieżenia, nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności. 

3. Strona dotknięta działaniem Siły wyższej powiadomi niezwłocznie drugą stronę na piśmie o takim zdarzeniu i jego 

przyczynie oraz określi rozmiar i okres, w którym nie będzie w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Jeżeli druga 

strona nie zdecyduje  inaczej na piśmie, to strona zgłaszająca te okoliczności musi kontynuować realizację swoich 

zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać rozsądnych środków 

alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi siły wyższej.  

4. Z chwilą ustania działania siły wyższej, strona, która została dotknięta jej działaniem niezwłocznie, nie później niż w ciągu 

12 godzin, powiadomi o tym drugą stronę na piśmie i wznowi wykonanie swoich zobowiązań, o ile umowa nie została 

wcześniej rozwiązana.  

 

§14 
1. Miejscem  wykonania digitalizacji jest siedziba  Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka.  

Skanowane zbiory nie mogą opuszczać siedziby biblioteki, dlatego też Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, 

zobowiązany zostanie do zorganizowania pracowni oraz do zainstalowania urządzeń – skanerów we Lwowskiej Naukowej 

Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, ul. Stefanyka 2, 79000 Lwów.  

2. Miejscem spełnienia świadczenia w postaci dostawy nośników ze zdigitalizowanym materiałem jest siedziba Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.  

3. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zakładem Narodowym im. Ossolińskich a Biblioteką im. Stefanyka, wybrany przez 

Zakład w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia kosztów za 

udostępnienie pomieszczeń, w celu zorganizowania pracowni do digitalizacji. 

4. Zakład będzie obciążał Wykonawcę  kosztami wynajmu pomieszczeń w Bibliotece im. Stefanyka w kwocie 0,30 zł za 

skan.  

5. Zakład będzie wystawiał fakturę Wykonawcy ze stawką VAT – NP,  czyli netto = brutto na podstawie protokołu zdawczo 

– odbiorczego skanów, podpisanego przez strony - Zakład i Wykonawcę. 
6. Wykonawca w związku z użytkowaniem pomieszczeń Biblioteki im. Stefanyka odpowiada przed Zakładem, m.in. za 

szkody w mieniu.  

7. Zapłatę z tytułu uszkodzenia mienia spowodowane w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Wykonawcę 
pomieszczeń Biblioteki im. Stefanyka będzie ponosił tylko i wyłącznie Wykonawca, Zakład nie będzie partycypował w tych 

kosztach.  W pozostałych nieuregulowanych sprawach będą miały zastosowanie przepisy KC dot. najmu.  

8. Stawka 0,30 zł  za skan będzie niezmienna za cały okres trwania umowy. 

9. Wykonawca w związku z użytkowaniem pomieszczeń Biblioteki im. Stefanyka odpowiada przed Zakładem.   

10.Wartość w/w kosztów  ustalona jako równowartość iloczynu: 

 

 

ilość wykonanych dla ZNiO                  x             0,30 zł (brutto) 

                              skanów ze zbiorów lwowskich  

 

wraz z przekazaniem: 
-  1 komplet TIFF (na dyskach przenośnych HD)  

- 1 komplet pdf 

 

 

 

 



§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygały polubownie, a  w razie nie 

osiągnięcia przez strony porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu przez właściwe sądy powszechne.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Umowa została sporządzona w 2 egz., po jednym dla każdej ze stron. 

4. Oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią  załączniki do niniejszej umowy i 

stanowią jej integralną część. 
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 

 
 


