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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: a) Posiadanie wiedzy i doświadczenia a1) Część 1 : Zamawiający uzna ww. 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną 

usługę (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia), 

polegającą na skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonanie konwersji do formatów 

PDF i/lub JPEG o wartości tej usługi nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto. a2) Część 2 : Zamawiający 

uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 1 (jedną) 

wyodrębnioną usługę (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia), polegającą na skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonanie 

konwersji do formatów PDF i/lub JPEG o wartości tej usługi nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto. a3) 

Część 3 : Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie 

ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co 



najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną usługę (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia), polegającą na skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonanie 

konwersji do formatów PDF i/lub JPEG o wartości tej usługi nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto. 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek dotyczący 

posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże inne usługi o zakresach i 

wartościach określonych dla każdej z tych części. b) Dysponowanie potencjałem technicznym b.1) 

Część 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą 

dysponować w realizacji zamówienia co najmniej 1 skanerem posiadającym poniższe parametry: - 

możliwość skanowania obiektów o różnych formatach (do A1 włącznie (wysokość 594 mm, szerokość 

841 mm), umożliwiający skanowanie maksymalnej grubości 150 mm; - bezpieczne oświetlenie 

pozbawione promieniowania cieplnego, bez promieniowania UV i IR (możliwość regulacji kierunku i 

natężenia oświetlenia), zapewniające jednolite oświetlenie skanowanych obiektów, w tym również 

krawędzi; - tryb skanowania zapewniający uzyskiwanie kopii cyfrowych : kolor – 24 bity (po 8 bitów 

na każdy z kolorów RGB), odcienie szarości – nie mniej niż 8 bitów, oraz zapewniające zachowanie 

parametrów określonych w Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów 

państwowych; - rozdzielczość optyczna: 600ppi x 600 ppi z możliwością skanowania w niższych 

rozdzielczościach; - skanowanie w formacie TIFF 6.0 bez kompresji, TIFF 6.0 z kompresją LZW; - 

zapewniający bezpieczne skanowanie b.2) Część 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą dysponować w realizacji zamówienia co najmniej 1 skanerem 

posiadającym poniższe parametry: - możliwość skanowania obiektów o różnych formatach (do A1 

włącznie (wysokość 594 mm, szerokość 841 mm), umożliwiający skanowanie maksymalnej grubości 

150 mm; - bezpieczne oświetlenie pozbawione promieniowania cieplnego, bez promieniowania UV i 

IR (możliwość regulacji kierunku i natężenia oświetlenia), zapewniające jednolite oświetlenie 

skanowanych obiektów, w tym również krawędzi; - tryb skanowania zapewniający uzyskiwanie kopii 

cyfrowych : kolor – 24 bity (po 8 bitów na każdy z kolorów RGB), odcienie szarości – nie mniej niż 8 

bitów, oraz zapewniające zachowanie parametrów określonych w Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 14 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji 

zasobu archiwalnego archiwów państwowych; - rozdzielczość optyczna: 600ppi x 600 ppi z 

możliwością skanowania w niższych rozdzielczościach; - skanowanie w formacie TIFF 6.0 bez 

kompresji, TIFF 6.0 z kompresją LZW; - zapewniający bezpieczne skanowanie b.3) Część 3: 



Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą dysponować w 

realizacji zamówienia co najmniej 2 skanerów i posiadających poniższe parametry: - bezpieczne 

oświetlenie pozbawione promieniowania cieplnego, bez promieniowania UV i IR (możliwość 

regulacji kierunku i natężenia oświetlenia), zapewniające jednolite oświetlenie skanowanych 

obiektów, w tym również krawędzi; - światło skanera aktywowane tylko na czas skanowania - tryb 

skanowania zapewniający uzyskiwanie kopii cyfrowych : kolor – 24 bity (po 8 bitów na każdy z 

kolorów RGB), odcienie szarości – nie mniej niż 8 bitów, oraz zapewniające zachowanie parametrów 

określonych w Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 

31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych; - 

rozdzielczość optyczna: 600ppi x 600 ppi z możliwością skanowania w niższych rozdzielczościach; - 

skanowanie w formacie TIFF 6.0 bez kompresji, TIFF 6.0 z kompresją LZW; - wyposażony w kołyskę 

umożliwiających digitalizację dzieł zwartych do grubości grzbietu do 20 cm - kołyskę należy stosować 

w przypadkach, kiedy dokumenty są związane. Jednak powinna być możliwość otwarcia związanych 

akt do kąta 180 stopni Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna 

warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym z a spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże 

że dysponuje skanerami w liczbie i o parametrach określonych dla każdej z tych części. c) 

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - c.1) Część 1: Zamawiający uzna ww. 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą dysponować w realizacji zamówienia co 

najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz 

wykonaniu konwersji do formatów PDF i/lub JPEG; c.2)Część 2: Zamawiający uzna ww. warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą dysponować w realizacji zamówienia co najmniej 1 

osobą posiadającą doświadczenie w skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonaniu 

konwersji do formatów PDF i/lub JPEG; c.3) Część 3: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą dysponować w realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami 

posiadającymi doświadczenie w skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonaniu 

konwersji do formatów PDF i/lub JPEG. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, 

Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże różne osoby do realizacji każdej części zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: a) Posiadanie wiedzy i doświadczenia a1) Część 1 : Zamawiający uzna 

ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną 



usługę (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia), 

polegającą na skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonanie konwersji do formatów 

PDF i/lub JPEG o wartości tej usługi nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto. a2) Część 2 : Zamawiający 

uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 1 (jedną) 

wyodrębnioną usługę (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia), polegającą na skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonanie 

konwersji do formatów PDF i/lub JPEG o wartości tej usługi nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto. a3) 

Część 3 : Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie 

ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co 

najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną usługę (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia), polegającą na skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonanie 

konwersji do formatów PDF i/lub JPEG o wartości tej usługi nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto. 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek dotyczący 

posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże inne usługi o zakresach i 

wartościach określonych dla każdej z tych części. b) Dysponowanie potencjałem technicznym b.1) 

Część 1:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą 

dysponować w realizacji zamówienia co najmniej 1 skanerem posiadającym poniższe parametry: - 

możliwość skanowania obiektów o różnych formatach (do A1 włącznie (wysokość 594 mm, szerokość 

841 mm), - bezpieczne oświetlenie pozbawione promieniowania cieplnego, bez promieniowania UV i 

IR (możliwość regulacji kierunku i natężenia oświetlenia), zapewniające jednolite oświetlenie 

skanowanych obiektów, w tym również krawędzi; - tryb skanowania zapewniający uzyskiwanie kopii 

cyfrowych : kolor – 24 bity (po 8 bitów na każdy z kolorów RGB), odcienie szarości – nie mniej niż 8 

bitów, oraz zapewniające zachowanie parametrów określonych w Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 14 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji 

zasobu archiwalnego archiwów państwowych; - rozdzielczość optyczna: 300ppi x 300 ppi z 

możliwością skanowania w niższych rozdzielczościach; - skanowanie w formacie TIFF 6.0 bez 

kompresji, TIFF 6.0 z kompresją LZW; - zapewniający bezpieczne skanowanie materiałów 

archiwalnych b.2) Część 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, 

że będą dysponować w realizacji zamówienia sprzętem: co najmniej 1 skanerem posiadającym 

poniższe parametry: - możliwość skanowania obiektów o różnych formatach (do A1 włącznie 



(wysokość 594 mm, szerokość 841 mm), umożliwiający skanowanie maksymalnej grubości 100 mm - 

bezpieczne oświetlenie pozbawione promieniowania cieplnego, bez promieniowania UV i IR 

(możliwość regulacji kierunku i natężenia oświetlenia), zapewniające jednolite oświetlenie 

skanowanych obiektów, w tym również krawędzi; - tryb skanowania zapewniający uzyskiwanie kopii 

cyfrowych : kolor – 24 bity (po 8 bitów na każdy z kolorów RGB), odcienie szarości – nie mniej niż 8 

bitów, oraz zapewniające zachowanie parametrów określonych w Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 14 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji 

zasobu archiwalnego archiwów państwowych; - rozdzielczość optyczna: 300 x 300 ppi z możliwością 

skanowania w niższych rozdzielczościach; - skanowanie w formacie TIFF 6.0 bez kompresji, TIFF 6.0 

z kompresją LZW; - zapewniający bezpieczne skanowanie materiałów archiwalnych oraz co najmniej 

1 skanerem umożliwiającym skanowanie fotografii znajdujących się w jednostkach archiwalnych - 

możliwość skanowania obiektów o różnych formatach (do formatu A4) - bezpieczne oświetlenie 

pozbawione promieniowania cieplnego, bez promieniowania UV i IR (możliwość regulacji kierunku i 

natężenia oświetlenia), zapewniające jednolite oświetlenie skanowanych obiektów, w tym również 

krawędzi; - tryb skanowania zapewniający uzyskiwanie kopii cyfrowych : kolor – 24 bity (po 8 bitów 

na każdy z kolorów RGB), odcienie szarości – nie mniej niż 8 bitów - rozdzielczość optyczna: 600 x 

600 ppi z możliwością skanowania w niższych rozdzielczościach - skanowanie w formacie TIFF 6.0 

bez kompresji, TIFF 6.0 z kompresją LZW; b.3) Część 3: Zamawiający uzna ww. warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą dysponować w realizacji zamówienia co najmniej 2 

skanerów i posiadających poniższe parametry: - bezpieczne oświetlenie pozbawione promieniowania 

cieplnego, bez promieniowania UV i IR (możliwość regulacji kierunku i natężenia oświetlenia), 

zapewniające jednolite oświetlenie skanowanych obiektów, w tym również krawędzi; - światło 

skanera aktywowane tylko na czas skanowania - tryb skanowania zapewniający uzyskiwanie kopii 

cyfrowych : kolor – 24 bity (po 8 bitów na każdy z kolorów RGB), odcienie szarości – nie mniej niż 8 

bitów, oraz zapewniające zachowanie parametrów określonych w Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 14 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji 

zasobu archiwalnego archiwów państwowych; - rozdzielczość optyczna: 600ppi x 600 ppi z 

możliwością skanowania w niższych rozdzielczościach; - skanowanie w formacie TIFF 6.0 bez 

kompresji, TIFF 6.0 z kompresją LZW; - wyposażony w kołyskę umożliwiających digitalizację dzieł 

zwartych do grubości grzbietu do 20 cm - kołyskę należy stosować w przypadkach, kiedy dokumenty 

są związane. Jednak powinna być możliwość otwarcia związanych akt do kąta 180 stopni Jeżeli 



Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek dotyczący 

dysponowania potencjałem technicznym z a spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże że dysponuje 

skanerami w liczbie i o parametrach określonych dla każdej z tych części. c) Dysponowanie osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia - c.1) Część 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą dysponować w realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą 

posiadającą doświadczenie w skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonaniu konwersji 

do formatów PDF i/lub JPEG; c.2)Część 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawcy wykażą, że będą dysponować w realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą 

doświadczenie w skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonaniu konwersji do 

formatów PDF i/lub JPEG; c.3) Część 3: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawcy wykażą, że będą dysponować w realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami 

posiadającymi doświadczenie w skanowaniu akt papierowych do formatu TIF oraz wykonaniu 

konwersji do formatów PDF i/lub JPEG. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, 

Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże różne osoby do realizacji każdej części zamówienia. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-03, godzina: 16:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-09, godzina: 16:00, 

 


