4/25/2016

bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=46093&rok=20160425

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.instytutksiazki.pl

Kraków: Utworzenie i prowadzenie biblioteki cyfrowej, jako miejsca
dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących.
Postępowanie 26107/16
Numer ogłoszenia: 46093  2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Książki , ul. Z. Wróblewskiego 6, 31148 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012
4337040, faks 012 4293829.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.instytutksiazki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie i prowadzenie biblioteki cyfrowej, jako
miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących. Postępowanie 26107/16.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
utworzenie i prowadzenie przez Wykonawcę biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek
pozyskanych od wydawców dla osób niewidomych, słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, za pośrednictwem upoważnionych podmiotów, w
standardzie organizacyjnym i technologicznym umożliwiającym dotarcie do jak największej liczby tych osób z
jak największą liczbą książek z zakresu literatury akademickiej i specjalistycznej (naukowej) oraz literatury
popularnej (beletrystyki).
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.99.50.005.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 67.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, zrealizował lub realizuje co
najmniej jedno zadanie obejmujące: 1) implementację oraz utrzymanie i obsługę platformy cyfrowej
udostępniającej publikacje elektroniczne (ebooki oraz audiobooki) z wykorzystaniem technologii IT,
2) proces digitalizacji publikacji elektronicznych, 3) praktyczne stosowanie na platformie cyfrowej
formatów publikacji elektronicznych (np. ePUB, mobi, pdf, mp3), 4) praktyczne stosowanie na
platformie cyfrowej systemów zabezpieczenia plików np. ePUB, mobi, pdf, mp3, w szczególności
poprzez watermark
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami: 1) co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika projektu, która posiada
doświadczenie co najmniej w zakresie zarządzania jednym projektem obejmującym implementację
oraz utrzymanie i obsługę platformy cyfrowej udostępniającej publikacje elektroniczne (ebooki oraz
audiobooki) z wykorzystaniem technologii IT
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże iż posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 złotych (sto tysięcy złotych
00/100)
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
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 do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
W celu wykazania tego, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) należy do oferty załączyć: 1)
deklaracje wystawione przez co najmniej 5 Wydawców literatury akademickiej i specjalistycznej
(naukowej) i/lub literatury popularnej (beletrystyki) w formie deklaracji mailowej lub listu intencyjnego, z
którymi Wykonawca podpisze umowy lub aneksy do istniejących umów na dostarczanie Utworów
i/lub Kopii Utworów, w rozumieniu SIWZ. Jeden Wydawca może być wydawcą jednego lub obu
wskazanych przez Zamawiającego gatunków Utworów. Zamawiający uzna za potwierdzające
spełnienie wymagań określonych w SIWZ deklaracje zgodne z opisanymi powyżej wymaganiami,
pochodzące tylko od tych podmiotów, dla których wykonawca przedstawi dokumenty i oświadczenia
potwierdzające ich status, zgodnie z pkt 2 poniżej. 2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że
podmiot wystawiający deklarację, o której mowa w pkt 1 powyżej spełnia na dzień składania ofert
następujące wymagania: a) Wydawca to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
działalność polegającą na publikowaniu dzieł (kod działalności PKD 58.11.Z i/lub EKD 22.1); b) działa
na polskim rynku wydawniczym co najmniej 3 lata przed terminem składania ofert, c) wydaje gatunki
Utworów wskazane powyżej, d) wydał w 2015 r. i/lub 2016 r. co najmniej 10 Utworów z gatunków
wskazanych powyżej w formie książki drukowanej, ebooka lub audiobooka. 3) deklarację wystawioną
przez co najmniej 1 Upoważniony Podmiot tj. podmiot mający status biblioteki, archiwum lub szkoły,
udostępniający nieodpłatnie swoje zbiory osobom niepełnosprawnym w oparciu o kumulatywne
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stosowanie przepisów art. 28 i 33(1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
autorskich  w formie deklaracji mailowej lub listu intencyjnego, z którym Wykonawca podpisze
umowę lub aneks do istniejącej umowy na dostarczanie Utworów i/lub Kopii Utworów, w rozumieniu
SIWZ. Zamawiający uzna za potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ deklarację
zgodną z opisanymi powyżej wymaganiami, pochodzącą tylko od tego podmiotu, dla którego
wykonawca przedstawi dokumenty i oświadczenia potwierdzające jego status, zgodnie z pkt 4
poniżej. 4) dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że podmiot wystawiający deklarację, o której
mowa w pkt 3 powyżej spełnia na dzień składania ofert następujące wymagania: posiadanie statusu
biblioteki,

archiwum

lub

szkoły,

udostępniających

nieodpłatnie

swoje

zbiory

osobom

niepełnosprawnym w oparciu o kumulatywne stosowanie przepisów art. 28 i 33(1) ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach autorskich
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w sekcji III.3 ogłoszenia, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu
oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia: 1) w przypadku warunków, o których mowa w
sekcji III.3.5 ogłoszenia  dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.1 tiret trzecie ogłoszenia; 2)
dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  60
2  Oferta Wydawców  20
3  Oferta Upoważnionych Podmiotów  20
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IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.instytutksiazki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Zygmunta
Wróblewskiego 6, 31148 Kraków, w sekretariacie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016
godzina 14:30, miejsce: ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31148 Kraków, w sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
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