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WBP-ZP/1/2021

/ Do Wykonawców/

WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, działając jako Zamawiający w postępowaniu na 
..Digitalizację Rękopisów z kolekcji Hieronima Łopacińskiego”, znak postępowania: 
WBP-ZP/1/2021 informuje, iż do przedmiotowego postępowania zostały przesiane zapytania. 
Zamawiający publikuje treść przesłanych zapytań wraz z odpowiedziami.

I. Pytania i odpow iedzi

Pytanie 1. (...) 90% całych zasobów stanowią luźne strony, i ich digitalizacja tekstem do dołu (na 
szybie skanującej skanera płaskiego - nie przelotowego/szczelinowego!) nie stanowi problemu - 
proszę o potwierdzenie.
A 10% stanowią księgi.

Odpowiedź: Szacunkowo przyjmujemy, że około 90% znajdujących się na liście pozycji to 
dokumenty luźne, nie opraw ne. Natomiast duża liczba kart podana przy’ tytułach nie jest 
jednoznaczna z tym, że dokument jest opraw ny.

Pytanie 2. Proszę o odpowiedź jakiego formatu będą księgi po otworzeniu? Proszę o określenie 
formatu, np. księgi otwarte mają format od A4 do A2.

Odpowiedź: Na liście dokumentów' znajdują się zbiory od A0 do A4.

Pytanie 3. Godziny pracy to 7:30 - 15:30 - proszę o potwierdzenie 
Odpowiedź: Potwierdzamy

Pytanie 4. Odnośnie pomieszczenia wydzielonego na digitalizację zasobów:
a) pomieszczenie o wymiarach 6,20 x 5,5m. - proszę o potwierdzenie 

Odpowiedź: Potwierdzamy
b) z drzwiami dwuskrzydłowymi o wymiarach 

Odpowiedź: 160 cm

c) do tego pomieszczenia prowadzi ścieżka
c .l.) proszę o określenie ścieżki od wejścia głównego aż do docelowego pomieszczenia (czyli 

ile schodów jest przy wejściu głównym, ile schodów, przeszkód jest na drodze do windy/klatki 
schodowej, jeżeli są jakieś drzwi po drodze, proszę o określenie ich wymiarów, czy można je 
otworzyć "bardziej"; także wymiary windy/klatki schodowej i ile schodów jest od windy, jeżeli są 
korytarze, to też jakie mają wymiary) - wymiary wysokość, głębokość i szerokość - są dla nas



ważne, bo dają nam informację, czy zaproponowana przez nas digitalizacja będzie mogła zostać 
przeprowadzona na odpowiednim skanerze wielkoformatowym.

Odpowiedź:
1) Weście przez drzwi szklane:
Szerokość drzwi -  125 cm 
Wysokość -  225 cm

Przejście do windy
Szerokość -  180 cm 
Długość korytarza -  560 cm

Drzwi windy
Wysokość -  200 cm 
Szerokość -  90 cm 
Głębokość -  140 cm 
Wyjście z windy na korytarz
Szerokość -  125 cm 
Szerokość schodów -  135 cm 
Liczba schodów w dół -  6 
Wysokość schodka -  18 cm

Odległość między schodami z windy a schodami prowadzącymi na piętro, na którym znajduje 
się Pracownia Digitalizacji -  145 cm
Szerokość schodów na górę -  145 cm 
Liczba schodów na górę -  12

Wejście do pomieszczenia, w którym będzie możliwa digitalizacja
Szerokość drzwi -  160 cm 
Wysokość drzwi - 230 cm

2) Wejście przez drzwi główne
Szerokość drzwi wejściowych -  145 cm 
Wysokość drzwi -  260 cm

Drzwi kolejne szklane
Szerokość -  190 cm 
Wysokość -230 cm

Schody
Szerokość -  140 cm 
Ilość stopni -  16 
Wysokość schodka -  15 cm

Klatka schodowa
Szerokość -  145 cm 
Długość -  360 cm

Schody
Szerokość -  140 cm 
Ilość stopni -  8



Duża klatka

Kolejne schody
Szerokość -  140 cm 
Liczna stopni -  13

Klatka schodowa
Szerokość -  145 cm 
Długość 360 cm 
Ilość stopni -12
Wysokość jednego schodka -  15 cm 

Duża klatka, wejście do pracowni.

Pytanie 5.
Pozycje 16 (2 strony), 17 (2 strony) i 337 (2 strony) przedstawione w Załączniku nr 2 do Zapytania 
Ofertowego, ze względu na swoją wielkość wymagają użycia skanera o formacie A0. Transport 
skanera planetarnego o tym formacie jest technicznie bardzo trudny, skaner jest duży i bardzo ciężki, 
transport jego jest wysokokosztowy i niebezpieczny oraz mogą również wystąpić trudność przy jego 
instalacji w miejscu przeznaczonym do skanowania (szerokość drzwi, szerokość korytarzy, wielkość 
pomieszczenia, transport wózkowy, itp.), co może znacznie podnieść koszty usługi lub nawet 
uniemożliwić wykonanie zlecenia.
W związku z tym, że zlecenie opiewa na dziesiątki tysięcy skanów, wśród których jest tylko 6 stron 
wymagających skanera formatu A0, mamy pytania:

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby pozycje (16, 17, 337) wyłączyć z listy rzeczy do
zeskanowania?
Odpowiedź: Nie

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie usługi digitalizacji pozycji (16, 17, 337) poza
siedzibą Zamawiającego, np. w siedzibie Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie

3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zeskanowanie pozycji (16, 17, 337) za pomocą skanera
przelotowego rolkowego przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa? 
Odpowiedź: Nie

4) Czy zamawiający wyraża zgodę na łącznie dwóch skanów Al w jeden A0 tzn. stiching ?

Odpowiedź: Tak, ale tylko i wyłącznie jeśli zdigitalizowany i połączony w ten sposób dokument 
zachowa wszystkie parametry, będzie czytelny, łączenie będzie niewidoczne.

Pozycja 16
16 Ustawy dotyczące różnych cechów 1529 r. 25/25 k. 2 690x610

Pozycja 17
17 Potwierdzenie ustawy Cechu Miechowników przez króla 1646 31/31 k. 920x530

Władysława IV r. 2

Pozycja 337



3 3 7 M etryka urodzenia  i św iad ectw o  p och od zen ia 1764 1212 /1212 k. 9 5 0 x 8 1 0
m ieszcza ń sk ieg o  Jana L udw ika K ocha, w ydane przez r. 2
prezydenta i radnych sto łeczn ego  m iasta W arszawy.

Pytanie 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację zlecenia poza siedzibą Zamawiającego? 
Wykonawca gwarantuj e "bezpieczny transport oraz wykonanie usługi w swoim oddziale, 
mieszczącym się na terenie budynku Biblioteki Akademickiej, spełniającym wszelkie wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów?
Odpowiedź: Nie


