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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 
 

 

 
Informacja o zmianie ogłoszenia oraz treści siwz 

 
 

DZP-2621-1/2012 
Digitalizacja zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy  

im. W. Stefanyka  
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści 

siwz: 

 

1) W ogłoszeniu o zamówieniu  zmienia się informację zawartą w punkcie  III.2.3) punkt 2: 

(zmiana jest pogrubiona) 

 

Wykaz narządzi, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy  usług w celu realizacji zamówienia, wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj.: Wykonawca winien dysponować lub zapewnić 

dysponowanie -  specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w tym: 

-  co najmniej 4 skanerów wyposażonych w stoły formatu A2 lub  A1 (minimum jeden winien posiadać stół 
formatu A1) z półkami szalkowymi dopasowującymi się do grubości grzbietu skanowanego obiektu, wraz z 

szybę szklaną dociskową stosowaną opcjonalnie, bądź inne rozwiązania pozwalające na nieniszczące skanowanie 

zszytych woluminów, w tym dwóch posiadających rozdzielczość optyczną 450 dpi (dla zbiorów 

czasopiśmiennych) i dwóch posiadających tryb rozdzielczości optycznej 300 dpi (dla zbiorów rękopiśmiennych) z 

opcją skanowania w kolorze (RGB 24 bitowy) i „zimnym oświetleniem” planetarnym nie emitującym 

promieniowania UV i IR. 

 

2) W siwz  zmienia się informację zawartą w punkcie VII. punkt 2.2. c): 

(zmiana jest pogrubiona) 

Wykonawca winien dysponować lub zapewnić dysponowanie -  specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w 

tym: 

-  co najmniej 4 skanerów wyposażonych w stoły formatu A2 lub  A1 (minimum jeden winien posiadać stół 
formatu A1) z półkami szalkowymi dopasowującymi się do grubości grzbietu skanowanego obiektu, wraz z 

szybę szklaną dociskową stosowaną opcjonalnie, bądź inne rozwiązania pozwalające na nieniszczące skanowanie 

zszytych woluminów, w tym dwóch posiadających rozdzielczość optyczną 450 dpi (dla zbiorów 

czasopiśmiennych) i dwóch posiadających tryb rozdzielczości optycznej 300 dpi (dla zbiorów rękopiśmiennych) z 

opcją skanowania w kolorze (RGB 24 bitowy) i „zimnym oświetleniem” planetarnym nie emitującym 

promieniowania UV i IR. 

 

 
3) IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, C. Wymagania sprzętowe: 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania w pracowniach digitalizacyjnych co najmniej 

4 skanerów wyposażonych w stoły formatu A2  lub A1 (minimum jeden winien posiadać stół formatu A1) z 

półkami szalkowymi dopasowującymi się do grubości grzbietu skanowanego obiektu, wraz z szybę szklaną 

dociskową stosowaną opcjonalnie, bądź inne rozwiązania pozwalające na nieniszczące skanowanie zszytych 



woluminów, w tym dwóch posiadających rozdzielczość optyczną 450 dpi (dla zbiorów czasopiśmiennych) i 

dwóch posiadających tryb rozdzielczości optycznej 300 dpi (dla zbiorów rękopiśmiennych) z opcją skanowania w 

kolorze (RGB 24 bitowy) i „zimnym oświetleniem” planetarnym nie emitującym promieniowania UV i IR. 

 

4) Wzór umowy -  § 1, punkt B, podpunkt 1. 

Wymagania sprzętowe: 
Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania w pracowniach digitalizacyjnych co najmniej 

4 skanerów wyposażonych w stoły formatu A2  lub A1 (minimum jeden winien posiadać stół formatu A1) z 

półkami szalkowymi dopasowującymi się do grubości grzbietu skanowanego obiektu, wraz z szybę szklaną 

dociskową stosowaną opcjonalnie, bądź inne rozwiązania pozwalające na nieniszczące skanowanie zszytych 

woluminów, w tym dwóch posiadających rozdzielczość optyczną 450 dpi (dla zbiorów czasopiśmiennych) i dwóch 

posiadających tryb rozdzielczości optycznej 300 dpi (dla zbiorów rękopiśmiennych) z opcją skanowania w kolorze 

(RGB 24 bitowy) i „zimnym oświetleniem” planetarnym nie emitującym promieniowania UV i IR. 

 

 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz pozostają bez zmian. 

                      

 

 

 

Wicedyrektor ds. bibliotecznych 

(-) dr Mariusz Dworsatschek 


