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WYJAŚNIENIE 
Usługa skanowania - digitalizacji starodruków

W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę skanowania 
– digitalizacji starodruków oraz opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający 
przedstawia dodatkowe wyjaśnienia do poszczególnych zapisów, które mogą być źródłem potencjalnych zapytań 
Wykonawców:

SIWZ
pkt 6.2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków

ppkt 6.2.1.1. [wykonawca] posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usługi odpowiadającej 
przedmiotowi  zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług 
polegających na skanowaniu 
– digitalizacji starodruków, po minimum 100 000 stron każda. 

Wyjaśnienie:
Zamawiający posiada niezwykle cenny, wyjątkowy zbiór biblioteczny, którego niektóre woluminy to jedyne zachowane 
egzemplarze, dlatego wymaga posiadania doświadczenia w digitalizacji tego typu obiektów. 

Opis przedmiotu zamówienia, 
pkt 3, Zakres prac w ramach usługi:
Lp. 3
Skanowanie – digitalizacja zbiorów. 
Wymagania:

• skanowanie w rozdzielczości 600 dpi na całym obszarze skanowania,
(…)

• położenie jednostki skanującej górne, oddalone od skanowanego obiektu o minimum 70 cm,
(…)

• skanery, na których będzie wykonywana usługa muszą posiadać stoły wyposażone w system automatycznego 
podnoszenia szklanej płyty dociskowej z regulacją siły docisku oraz możliwość skanowania bez płyty dociskowej 
(bez konieczności demontażu płyty)

Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga, aby skanery na których będzie wykonywana usługa digitalizacji posiadały rozdzielczość optyczną 
600 dpi na całym obszarze skanowania wzdłuż obu krawędzi dokumentu.

Każde źródło światła i jego zasilanie emitują ciepło. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów Zamawiający wymaga, by 
źródło światła było oddalone o min. 70 cm od skanowanego obiektu. Oświetlenie obiektów z większej odległości 
zapewnia większą równomierność oświetlenia, co wiąże się z lepszą jakością skanów. 

Zamawiający posiada w zbiorach przeznaczonych do digitalizacji obiekty, które nie mogą być skanowane skanerem z 
szybą dociskową oraz takie, które umożliwiają wykorzystanie szyby. Wyżej wymienione stoły zapewniają największe 
bezpieczeństwo zbiorów i znacznie ułatwiają proces digitalizacji. 

Lp. 4 
Obróbka zeskanowanego pliku – graficzna poprawa jakości zeskanowanego pliku, m.in.  poprzez jego przycięcie, 
wyostrzenie, wyrównanie, usunięcie odbić i refleksów, zarządzanie kolorem.

Wyjaśnienie:
Zamawiający przewiduje, że w ramach usługi wykonane zostaną zarówno pliki „macierzyste” TIFF, które nie będą 
podlegały żadnej obróbce oraz pliki TIFF, PDF, DjVu, które zostaną odpowiednio przetworzone w zależności od 
przeznaczenia.


