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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 przesłane zapytania. 
Zamawiający publikuje treść przesłanych zapytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje 
modyfikacji treści Projektu umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

I. Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Prosimy o informację czy materiały przeznaczone do digitalizacji to luzy, księgi, poszyty? 
Jeśli materiał jest różnego rodzaju to prosimy o szacunkową - procentową informację o 
podziale na powyższe typy dokumentów.

Odpowiedź: 90% dokumentów to luźne karty nie posiadające oprawy.

Pytanie 2. Prosimy o informację o wielkości pomieszczenia przeznaczonego do digitalizacji - 
m 2 "

Odpowiedź: Wymiary pomieszczenia: 6,20 m x 5,5 m

Pytanie 3. Czy w ramach pomieszczenia Zamawiający udostępni również niezbędne meble tj. 
stoły, krzesła?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4. Czy w pomieszczeniu znajduje się internet z którego będzie mógł korzystać 
Wykonawca?

Odpowiedź: Jest możliwość udostępnienia Internetu

Pytanie 5. Czy pracownicy Wykonawcy będą mogli korzystać z zaplecza socjalnego - 
kuchnia, toalety?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6. W jakich godzinach będzie możliwe wykonywanie digitalizacji?



Pytanie 7. Jeżeli w materiałach przeznaczonych do digitalizacji znajdują się księgi i poszyty 
to prosimy o dokładne informacje o sposobie stosowania marginesów. Chodzi o tzw. 
margines wewnętrzny. Czy wówczas wewnętrzna krawędź marginesu to będzie fragment 
sąsiadującej strony czy Zamawiający ma jakieś inne wytyczne w tej kwestii?

Odpowiedź: Margines wewnętrzny powinien wynosić 5 mm strony sąsiedniej.

Pytanie 8. Jak rozumiemy stosowanie przekładek czarnych lub białych będzie niezbędne tylko 
w przypadku ubytków strony lub "przebijania" tekstu (papier przebitkowy). Prosimy o 
informację jeśli nie będziemy stosować przekładek to co ma być marginesem strony?

Odpow iedź: Stosowanie przekładek czarnych doty czy' całego dokumentu, bez względu 
na ubytki w stronach.
Stosowanie biały ch przekładek jest konieczne w przy padku ubytku na skanowanej 
stronie.
Przy czym podłożenie białej przekładki nie wyklucza zastosowania czarnej przekładki.

Pytanie 9. W projekcie umowy paragraf 1 - pkt 1 b) Zamawiający definiuje że pliki PDF mają 
posiadać warstwę tekstową. Czy to oznacza że Zamawiający oczekuje wykonania procesu 
OCR?

Odpowiedź: W związku z tym, że skanowane dokumenty to rękopisy, PDF wykonywany będzie bez 
OCR, czyli nie będzie warstwy tekstowej.

Odpowiedź: Wykonywanie pracy będzie mogło odbywać się w godz. 7.30-15.30

Pytanie 10. W projekcie umowy paragraf 1 - pkt 1 c) Zamawiający pisze o konieczności 
wykonania metadanych administracyjno - technicznych i konserwatorskich. W samym opisie 
przedmiotu zamówienia brak jest informacji o konieczności wykonania takich metadanych. 
Prosimy o wyjaśnienie jakie to miałyby być metadane i jak zapisywane?

Odpowiedź: Metadane administracyjno-techniczne dotyczą przede wszystkim 
jednorodnego zapisu skanowanych dokumentów według następującego wzoru:

RKPS\myślnik\numer sygnatury
gdzie słowo SYGNATURA należy zastąpić ciągiem znaków (cyfr arabskich i 
nawiasów) stanowiących sygnaturę obiektu np..

RKPS-156(1)

Pytanie 11. W projekcie umowy paragraf 1 - pkt 1 d) Zamawiający oczekuje wykonania spisu 
treści dla każdego zdigitalizowanego obiektu. W samym opisie przedmiotu zamówienia brak 
jest informacji na ten temat. Prosimy o doszczegółowienie jak taki spis treści miałby 
wyglądać i gdzie się znajdować?

Odpowiedź: Metryczka
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II. Modyfikacja Projektu umowy

Zamawiający informuje, iż w związku z nadesłanymi zapytaniami ulega modyfikacji 
§ 1 w zakresie punktu 1 a) i b) Projektu umowy' stanowiący Załącznik nr 6 do Zapytania 
ofertowego.

Dotychczasowe brzmienie § 1:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę skanowania należącego do WBP
zbioru RĘKOPISY Z KOLEKCJI HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W NARODOWYM ZASOBIE BIBLIOTECZNYM
obejmujących 437 publikacji o łącznej objętości 40 037 kart/stron.
1. Działanie digitalizacji obejmuje: skanowanie do plików TIFF, przekazanie na przenośnych HDD 

gotowych plików TIFF do weryfikacji, wykonanie ewentualnych poprawek i uzupełnień oraz 
przetworzenie wykonanych plików TIFF na publikacje cyfrowe, przeznaczone do archiwizacji 
i udostępnienia, w tym:

a) modyfikacje graficzne podnoszące czytelność i estetykę utrwalonego obrazu (kadrowanie, 
korekcja gamma, kontrast etc.),

b) wykonanie publikacji w formatach PDF wyposażonych w warstwę tekstową oraz narzędzia 
nawigacyjne,



c) wykonanie kompletu metadanych deskryptywnych opisujących każdy zdigitalizowany 
obiekt oraz kompletu metadanych administracyjno-technicznych i konserwatorskich 
opisujących każdą stronę każdego zdigitalizowanego obiektu,

d) wykonanie dla każdego zdigitalizowanego obiektu pliku metryczki oraz spisu treści,
e) wykonaniu pliku zestawienia zbiorczego w formacie arkusza kalkulacyjnego.

Brzmienie § 1 po modyfikacji:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę skanowania należącego do WBP 
zbioru RĘKOPISY Z  KOLEKCJI HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W NARODOWYM ZASOBIE BIBLIOTECZNYM
obejmujących 437 publikacji o łącznej objętości 40 037 kart/stron.
1. Działanie digitalizacji obejmuje: skanowanie do plików TIFF, przekazanie na przenośnych HDD 

gotowych plików TIFF do weryfikacji, wykonanie ewentualnych poprawek i uzupełnień oraz 
przetworzenie wykonanych plików TIFF na publikacje cyfrowe, przeznaczone do archiwizacji 
i udostępnienia, w tym:
a) wykonanie niezbędnego wyprostowania i wyrównania każdego skanu,
b) wykonanie publikacji w formatach PDF bez warstwy tekstowej OCR,
c) wykonanie kompletu metadanych deskryptywnych opisujących każdy zdigitalizowany 

obiekt oraz kompletu metadanych administracyjno-technicznych i konserwatorskich 
opisujących każdą stronę każdego zdigitalizowanego obiektu,

d) wykonanie dla każdego zdigitalizowanego obiektu pliku metryczki oraz spisu treści,
e) wykonaniu pliku zestawienia zbiorczego w formacie arkusza kalkulacyjnego.

III. Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy treści Zapytania ofertowego pozostają 
bez zmian.
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