Warszawa: USŁUGA DIGITALIZACJI WYBRANYCH REGULAMINÓW I
INSTRUKCJI ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI NAUKOWEJ WBBH
Numer ogłoszenia: 221871 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej , ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6824-913, faks 22 6824559.
•

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.wceo.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: USŁUGA DIGITALIZACJI WYBRANYCH REGULAMINÓW
I INSTRUKCJI ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI NAUKOWEJ WBBH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym
post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa digitalizacji wybranych regulaminów i instrukcji ze
zbiorów specjalnych Biblioteki Naukowej WBBH w ilo ci 55000 stron (w formacie do B4). Realizacja przedmiotu
zamówienia nast powa b dzie na terenie firmy wykonuj cej usług . Wykonawcy zostan udost pnione materiały
(regulaminy i instrukcje) po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych. Zakres prac obj tych zamówieniem 1)
transport, 2) skanowanie regulaminów i instrukcji, 3) nadanie plikom indywidualnych nazw, 4) regulaminy i instrukcje
powinny by : zdigitalizowane z rozdzielczo ci minimum 300-600 dpi, skany wykadrowane, zapisane w postaci plików
w formacie TIFF na HDD, stanowi ce macierz archiwaln w ilo ci jednego zestawu , zapisane pliki w formacie PDF na
HDD, stanowi ce form u ytkow w ilo ci jednego zestawu. Opisy na HDD. (Wszystkie zestawy -no niki dostarcza
Wykonawca). Usługa digitalizacji ma by wykonana przy u yciu odpowiedniego sprz tu, to jest skanera lub aparatu
fotograficznego, który pozwoli na prawidłow realizacj zamówienia, w tym plik 24-bitowy kolor z opcj 256 odcieni
szaro ci dla zbiorów czarno-białych. Przedmiot zamówienia b dzie realizowany przez Wykonawc własnym sprz tem,
na własnych materiałach (wszystkie wymagane no niki) i przy u yciu własnych rodków, których koszt wliczony ma
by w cen usługi. Z uwagi na ró ny stan wykonania i zachowania regulaminów, a co za tym idzie pewnych utrudnie
w trakcie skanowania, Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do sprawdzania stanu wykonania przedmiotu zamówienia i
przedstawiania swoich uwag i zalece . Wszystkie uwagi i zalecenia przekazywane b d Wykonawcy na pi mie, przez
upowa nion przez Zamawiaj cego osob . Wykonawca ma prawo na ka dym etapie realizacji przedmiotu zamówienia

zwraca si do Zamawiaj cego z pytaniami lub propozycjami dotycz cymi realizacji przedmiotu zamówienia.
Realizacja wszelkich uwzgl dnionych propozycji i zalece nie mo e mie wpływu na zmian ceny za wykonanie
zamówienia, przedstawionej przez Wykonawc w ofercie. Wykonawca jest zobowi zany do uzgadniania przebiegu
prac z przedstawicielem Zamawiaj cego. Wykonawca odpowiada za zachowanie powierzonych obiektów (całkowite
zniszczenie, uszkodzenie lub zagini cie) i bezprawne ich wykorzystanie. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo stałego
dost pu do przekazanych zbiorów i kontroli przebiegu realizacji przedmiotu Umowy. Pracownia (pomieszczenie
przeznaczone do realizowania zamówienia) musi posiada zabezpieczenia antywłamaniowe (alarm, ochron budynku)
oraz przeciwpo arowe. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na 24 miesi ce..
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniaj cych: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73.21.00.00-1, 72.25.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza si zło enie oferty cz

ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si zło enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 28.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
•

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiaj cy

da zło enia wraz z ofert o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu,

(zał. nr 2 do SIWZ).
•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiaj cy

da zło enia wraz z ofert o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu,

(zał. nr 2 do SIWZ).
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiaj cy

da zło enia wraz z ofert o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu,

(zał. nr 2 do SIWZ).
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiaj cy
(zał. nr 2 do SIWZ).

da zło enia wraz z ofert o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu,

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY

WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post powaniu, nale y przedło y :

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y
przedło y :
•

o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj

wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcze niej ni

6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,
e:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci - wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza si mo liwo

ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowi osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre lenie warunków zmian
1. Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
okre lonych w projekcie umowy (zał cznik nr 4 do SIWZ). 2. Zamawiaj cy, w sytuacji uzasadnionej zmian przepisów

prawa, wyst pieniem okoliczno ci niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron
umowy, nieotrzymania przez Zamawiaj cego rodków finansowych, koniecznych do realizacji niniejszej umowy lub
innych okoliczno ci, przewiduje mo liwo

istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty,

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy; b) zmiany
terminu wykonania umowy; c) zmiany osób i podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy; d) zmiany warunków płatno ci; 3. Zmiana umowy, za wyj tkiem zmiany dotycz cej osób realizuj cych umow ,
musi by dokonana za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu. 4. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy
z naruszeniem pkt 3 niniejszego rozdziału nie b d wi

ce dla adnej ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://
www.wceo.wp.mil.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: WOJSKOWE CENTRUM
EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Stefana Banacha 2, pok 15a 00-909 Warszawa 60.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina
09:30, miejsce: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Stefana Banacha 2, Kancelaria WCEO
pok 313 00-909 Warszawa 60.
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy
udzielonej przez pa stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
by przeznaczone na sfinansowanie cało ci lub cz

ci zamówienia: nie

