
 
 
 
 

 

Gdańsk: Usługa mikrofilmowania na potrzeby realizacji 

Projektu: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; 

ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska 

PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner) 

Numer ogłoszenia: 50466 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 22.02.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3471538, 347-24-00, 

faks 058 3472913,058 3471765. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Usługa mikrofilmowania na potrzeby realizacji Projektu: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI 

TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny 

skaner). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa mikrofilmowania poprzez konwersję zeskanowanych plików na taśmę 

mikrofilmową 35mm x 30,5 M ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej oraz instytucji w imieniu których 

prowadzone jest postępowanie. Łącznie 1 086 400 plików poddanych konwersji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.96.13.30-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

III.2) ZALICZKI  



 
 
 
 

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Działalność i czynności związane z realizacją zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch 

samodzielnie wykonanych realizacji odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. mikrofilmowanie, 

lub wykonanie konwersji plików na błonie mikrofilmowej, książek, starodruków, druków, inkunabułów itp., o wartości 

minimum 200 000 zł brutto za każdą realizację. 

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

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje dysponowanie specjalistycznym sprzętem i 

oprogramowaniem w tym: - Konwerterem plików do naświetlania zeskanowanych dokumentów na standardowej błonie 

mikrofilmowej 35mm x 30,5 m długiej, o najwyższych parametrach jakościowych, (minimalna rozdzielczość naświetlania 

- 80 mln pikseli) gwarantujących wysoką jakość wykonanych naświetleń. - Wywoływarką do mikrofilmów wraz z 

systemem filtrów. - Urządzeniami kontrolnymi w postaci densytometru, przewijarki, czytnika, lupy i sklejarki 

mikrofilmów. 

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

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje dysponowanie minimum 3 osobami, zdolnymi 

do wykonania zadania i mającymi roczne doświadczenie z zakresu mikrofilmowania lub konwersji na taśmę 

mikrofilmową zbiorów bibliotecznych i pracy przy wskazanym przez wykonawcę sprzęcie. 

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

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w 

celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 



 
 
 
 

 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a 

w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zestawienie wykonanych usług, o którym mowa w pkt III 3. 2) oraz dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie a także wykaz sprzętu oraz wykaz osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu 

zamówienia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem realizacji zamówienia 2. Formularz rzeczowo - cenowy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 

50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. 

Zmiana będzie możliwa w zakresie postanowień dotyczących czasu trwania umowy. W przypadku nie zrealizowania 

przedmiotu umowy w terminie do 31.12.2011 r. umowa może zostać przedłużona na dalszy czas określony nie dłuższy 

niż 3 miesiące. Umowa może zostać przedłużona jednokrotnie, poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia 

przez Zamawiającego, nie później niż dwa tygodnie przez zakończeniem terminu realizacji umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.dzp.pg.gda.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska - Biblioteka 

Główna Gmach Główny, p. 72 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 

godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska - Biblioteka Główna Gmach Główny, pok. 72 ul. G. Narutowicza 11/12 ; 

80-233 Gdańsk. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika 

Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner) realizowany jest w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś 2. Społeczeństwo 

wiedzy, Działanie 2.2. Infrastruktura oraz usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 

2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


