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Załącznik 5 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-8/2016 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach  

ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8  

 

„Digitalizacja zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy  

im. W. Stefanyka” 

 

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 
1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych (rękopisów i czasopism) przez okres około 1,5 roku - z oryginałów 

Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy m. W. Stefanyka, wraz z zapisem na dyskach przenośnych 

(HD) w formacie TIFF i dostarczeniem  do siedziby Zamawiającego.  

2. Termin wykonania zamówienia – od momentu podpisania umowy do 31.12.2017 r.  

3. Digitalizacja obejmie ok. 400.000 stron dokumentów: 

a) od momentu podpisania umowy do 31.12.2016 r - 150.000 skanów (100 000 skanów czasopism oraz 50 000 

skanów rękopisów)  

b) od 01.01.2017-31.12.2017 r. - 250.000 skanów (150 000 skanów czasopism oraz 100 000 skanów rękopisów)  

Proporcje pomiędzy liczbą skanów czasopism i rękopisów mogą ulec zmianie nie większej niż 10% ogólnej liczby 

skanów w danym roku. 

Średnio na miesiąc ok. 25.000 skanów. Dopuszczalna odchyłka od tej liczby nie może przekraczać 20% - 

Wykonawca powinien sporządzić minimum 20 000 skanów, maksymalnie 30 000 skanów miesięcznie. 

4. Wykaz zbiorów rękopiśmiennych i czasopism zawiera załącznik A 1 – wykaz czasopism, załącznik A 2 – 

wykaz rękopisów oraz załącznik nr 1 do umowy. 

5. Pliki cyfrowe dostarczane będą przez Wykonawcę w chwili, kiedy zostanie zapełniony dysk twardy, o 

którym mowa w punkcie C, nie rzadziej jednak niż w odstępach dwumiesięcznych (do 30 dnia każdego 

dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego). 
5.   Każda dostawa składa się z kompletu informacji w postaci cyfrowej, zawierającego: 

1) spis wykonanych obiektów w postaci pliku Excel (xls), zapisany na dysku (HD)   

2) macierz archiwalną w formacie TIFF na dyskach przenośnych (HD) 

6. Spis w formacie XLS (Excel 97 – Excel 2003/5.0/95) powinien zawierać następujące kolumny: 

1) Sygnatura oryginału 

2) Prefiks nazwy plików TIFF  

a) schemat nazw dla zbiorów rękopiśmiennych = rl_f[numer zespołu]_rkps_[sygnatura] 

b) schemat nazw dla zbiorów czasopiśmiennych = czl_[sygnatura]_[rocznik]_[numer] 

c) w numeracji plików do prefiksu należy dodać kolejne numery plików 

3) Ilość plików TIFF zawierających skany 

7. Macierz archiwalna TIFF powinna być uporządkowana w folderach o nazwach identycznych z prefiksem 

stosowanym w nazwach plików.  

Dane techniczne plików TIFF: 

a) plik TIFF powinien zawierać obraz wykonany przez skaner bez jakichkolwiek poprawek programowych 

(tryb określany jako RAW), zapisany w formacie jednostronicowego TIFF i odzwierciedlający rzeczywistą 

wielkość obiektu papierowego. 

b) dla rękopisów - rozdzielczość 300 dpi (optyczna), głębia barwy RGB 24 bitowy 

c) dla czasopism - rozdzielczość 450 dpi (optyczna), głębia barwy RGB 24 bitowy 

d) Skan powinien wiernie zachowywać kolorystykę oryginału papierowego w pliku tiff (zapis plików skanów 

bez rozdzielania profilu wyświetlania na pole predefiniowane i treść skanu). 

e) zawartość metadanych EXIF generowana przez skaner powinna pozostać bez zmian. 

f) Dopuszczalna jest wyłącznie kompresja bezstratna LZW 

8. W przypadku zbiorów rękopiśmiennych Wykonawca nie będzie digitalizował stron lub kart niezapisanych 

(pustych). Za strony lub karty niezapisane uznaje się strony lub karty opatrzone tylko numerem porządkowych 

(paginacja lub foliacją) oraz strony lub karty z odbitym lub przebitym tekstem strony poprzedniej lub następnej.  

Wykonawca nie będzie digitalizował stron lub kart zawierających puste formularze, tj. kontynuacje wypełnionych 

tabel lub rubryk ze stron poprzednich. W przypadku pustych formularzy, które od początku nie zostały wypełnione, 

Wykonawca digitalizuje 2 przykładowe strony. 

Wykonawca będzie digitalizował okładki lub obwoluty zbiorów rękopiśmiennych posiadające jakiekolwiek napisy 

lub oznaczenia. 

9. W przypadku czasopism Wykonawca będzie digitalizował egzemplarze w pełni czytelne, od pierwszej do 

ostatniej strony woluminu wraz ze stroną tytułową oraz pierwszą i ostatnią stronę okładek introligatorskich (z 

pominięciem wyklejek) oraz wszystkie strony, nawet nie zadrukowane, ale zawierające adnotacje (np. ołówkowe).  
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Uwaga:  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby skanów w danym roku lub przesunięcia części 

skanów z danego roku kalendarzowego na rok następny, w przypadku cofnięcia dotacji na skanowanie 

zbiorów lub opóźnienia w jej wypłacaniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania  co najmniej 2 skanerów  w siedzibie Biblioteki w ciągu  

30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 

zainstalowanych skanerów przez pracowników Zamawiającego w pracowniach digitalizacyjnych 

Biblioteki.   

a) Warunki szczegółowe: 

1. Wykonawca winien tak przygotować zbiory do skanowania, aby na dostarczonym dysku znajdował się komplet 

skanów, obejmujący całość danej sygnatury. Wykonawca powinien zwrócić uwagę na następujące warunki 

wykonania skanu 

a) W przypadku czasopism cały tekst skanowanej strony powinien znajdować się na powierzchni 

stycznej z szybą. 

b) Na jednym skanie znajduje się tylko jedna strona czasopisma. 

c) Marginesy wokół zeskanowanej strony: 1.5÷4.0 mm wokół obrzeży nie graniczących ze stroną 

sąsiadującą obiektu papierowego, 0.0÷2.0 mm wzdłuż obrzeża graniczącego ze stroną sąsiadującą 

obiektu papierowego 

d) Powyższy wymóg nie dotyczy skanów rozkładanych kart lub wklejonych do obiektów map, które 

powinny być kadrowane do swojego własnego wymiaru. 

e) Skanowana strona czasopisma powinna być wyrównana względem linii tekstu, bez zagięć i 

widocznych fragmentów innych stron (max. odchylenie od poziomu nie może przekraczać 2 ° 

f) Wszelkie ubytki strony skanowanej należy uzupełniać podłożoną białą kartką. 

2. Zachowanie oryginalnego układu (porządku) stron jest obligatoryjne i realizowane przez stosowne nazywanie 

kolejnych plików skanów. 

3. Do plików TIFF należy dołączyć plik rejestrujący przebieg pracy skanera w strukturze XML – przykładowo: 

oprogramowanie Omniscan tworzy pliki o rozszerzeniu OJP 

4. Każdy dzień pracy skanera powinien rozpocząć się od skanu testowego, którym jest pierwszy obraz z 

wykonanego danego dnia materiału z załączonym wzorcem koloru (Adobe RGB 1998). 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opis procedury kalibracji. Raz w miesiącu należy 

przeprowadzić kalibrację każdego skanera według opisanej procedury. 

6. W przypadku rękopisów - każdy zespół kart jednakowej wielkości powinien rozpoczynać się od karty 

zeskanowanej wraz z wzorcem metrycznym (podziałka centymetr / milimetr – długości 10 cm). Każda 

pojedyncza karta powinna być zeskanowana razem z wzorcem metrycznym. Wzorzec nie powinien przesłaniać 

żadnej części karty. 

7. W przypadku gdy oryginał sygnatury jest zdekompletowany, Wykonawca załącza informacje o przyczynach i 

stopniu niekompletności (z potwierdzeniem przez pracownika Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie). 

8. Wymagany termin gwarancji - 36 m-cy od terminu wykonania umowy.  

 

C. Wymagania sprzętowe: 

Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania w pracowniach digitalizacyjnych co najmniej 

2 skanerów wyposażonych w stoły formatu A2 (zalecany 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 co najmniej tym jednego 

posiadającego rozdzielczość optyczną 450 dpi (dla zbiorów czasopiśmiennych) i co najmniej jednego 

posiadającego 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. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania skanów na Dyskach (HD) Seagate ST6000VN0001 lub 

równoważnych pod względem: 

Pojemność dysku: 6 TB 

Prędkość obrotowa: 7200 obrotów na minutę (rpm) 

Rozmiar pamięci cache: 128 MB 

Rozmiar dysku; 3,5 cala 

Złącze wymiany danych: SATA o przepustowości 6 GB/s  

Deklarowany przez producenta minimalny okres pracy bez awarii (MTBF): 1,2 miliona godzin 

Charakterystyka pracy: NAS 

Pełna współpraca w RAID 6 z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami Seagate ST6000VN0001. 
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D. Odbiór: 

1. Odbiór techniczny odbywać się będzie według następującego schematu: 

 każdego dnia, kiedy odbywa się skanowanie, Zamawiający otrzymuje skany testowe w postaci plików 

umieszczonych na wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu składowania danych dostępnym w sieci 

Internet za pomocą protokołu sieciowego FTP; na postawie analizy tych plików zamawiający może 

zgłaszać Wykonawcy bieżące uwagi  

 Zawartość dysku przenośnego, przygotowanego do transportu przez Wykonawcę jest sygnowana przez 

pracownika ZNiO (Przedstawiciel ZNiO we Lwowie). Po wykonaniu sygnowania przez pracownika ZNiO, 

dysk zostaje oddany Wykonawcy, który wysyła/przekazuje dysk do siedziby Zamawiającego.  Dysk po 

dotarciu do siedziby Zamawiającego, we Wrocławiu, jest ponownie sprawdzany. Wszelkie modyfikacje 

zawartości uważane są za uszkodzenie dysku, który powinien zostać dostarczony z oryginalną zawartością. 

 w terminie 60 dni od daty dostawy sprawdzana jest kompletność i jakość plików. 

2. Ewentualne reklamacje dotyczące: brakujących stron w strukturze publikacji, błędnej rozdzielczości, złej jakości 

odwzorowania (jasność, kontrast, przebicia), innych usterek powinny być usunięte na koszt wykonawcy w możliwie 

szybkim terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia reklamacji. 

3. Po upływie 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji Zamawiający nie będzie dokonywał odbioru kolejnych 

partii plików. Płatności będą realizowane tylko dla materiału o potwierdzonej jakości. 

Odbiór zostanie również zawieszony w przypadku wątpliwości co do kompletności i/lub istnienia wskazanych w 

zamówieniu zasobów. Brak lub ograniczona dostępność do materiałów musi być potwierdzona protokołem 

podpisanym przez kompetentnego pracownika Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie. Protokół powinien wpłynąć do 

Ossolineum w terminie 30 dni od zgłoszenia potencjalnego braku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji merytorycznych z pracownikami Ossolineum w sprawie właściwego 

wykonania digitalizacji, a w szczególności w przypadku skanowania materiałów niepaginowanych, różnych 

formatów oraz materiałów o budzącym wątpliwości stanie zachowania.  

   W przypadku materiałów o nowych cechach, dla których nie utrwaliła się jeszcze odpowiadająca Zamawiającemu 

forma digitalizacji, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania skanów testowych, umożliwiających weryfikację 

poprawności wykonania kopii cyfrowej.  

 

E. Miejsce realizacji zamówienia 

Miejscem  wykonania digitalizacji jest siedziba  Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. 

Stefanyka.  

Skanowane zbiory nie mogą opuszczać siedziby biblioteki, dlatego też Wykonawca, z którym zostanie podpisana 

umowa, zobowiązany zostanie do zorganizowania pracowni oraz do zainstalowania urządzeń – skanerów we 

Lwowskiej Naukowej Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, ul. Stefanyka 2, 79000 Lwów i/lub pod 

innym adresem wskazanym przez Bibliotekę. 

Warunki udostępnienia pomieszczeń w budynku biblioteki we Lwowie zostaną określone na warunkach 

określonych przez Bibliotekę we Lwowie. 

Miejscem spełnienia świadczenia w postaci dostawy nośników ze zdigitalizowanym materiałem jest siedziba 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.  

 

F. Warunki wynajmu pomieszczeń w Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka oraz 

koszty pracy pracowników biblioteki. 

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zakładem Narodowym im. Ossolińskich a Biblioteką im. Stefanyka, 

wybrany przez Zakład Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia kosztów za udostępnienie pomieszczeń, w 

celu zorganizowania pracowni do digitalizacji oraz kosztów za pracę pracowników Biblioteki we Lwowie 

(przygotowanie, udostępnienie zbiorów do digitalizacji). 

Wartość w/w kosztów ustala się na następujących zasadach: 

Wartość w/w kosztów  ustalona jako równowartość iloczynu: 

 

ilość wykonanych dla ZNiO                  x             0,30 zł (brutto) 

                              skanów ze zbiorów lwowskich  

wraz z przekazaniem: 

-  1 komplet TIFF (na dyskach przenośnych HD)  

- 1 komplet PDF 

Przekazanie kopii materiałów Bibliotekc im. Stefanyka nastąpi po kontroli i zatwierdzeniu ich w siedzibie 

ZNiO. Przyjęty materiał Wykonawca uzupełni o wykonany przez pracowników ZNiO format wtórny (PDF) i 

przekaże do Biblioteki we Lwowie. 
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G. Warunki płatności: 

Płatność następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na podstawie 

protokołu odbioru wykonanych partii zamówienia (średnio 1 raz w miesiącu). 

 

 

Koszty realizacji zamówienia: 

Wykonawca winien wliczyć w koszt zamówienia wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowej realizacji tj. 

m.in. 

1. Cena skanu winna zawierać  koszt wszystkich czynności towarzyszących, a w szczególności: 

a) koszt weryfikacji kompletności materiału przypadającego na daną sygnaturę 

b) koszty transportu 

c)  koszt właściwej paginacji kolejnych stron 

d) koszt wytworzenia i zastosowania wzorców metrycznych (podziałka centymetr / milimetr – długości 10 cm) 

e) koszt zakupu i zastosowania właściwych, estetycznych narzędzi koniecznych przy skanowaniu tj. plastikowego 

wskaźnika (ołówek), czarnych tekturowych kart podkładanych przy papierze maszynowym 

f) koszt przygotowania materiału w taki sposób, by poprawić jego czytelność tj. prostowanie, rozklejanie, 

rozszywanie 

g) koszt selekcji materiału przed jego skanowaniem - wyłączenie stron niezapisanych, pustych formularzy itp. 

h) Koszt wynajmu pomieszczeń w Bibliotece im. Stefanyka we Lwowie oraz koszty przygotowania i udostepniania 

materiałów do digitalizacji  pracy pracowników biblioteki (PATRZ punkt IV. F SIWZ). 

i)  Koszt zakupu dysków twardych, o których mowa w punkcie C umowy oraz koszt dysków HD koniecznych dla 

wykonania kopii cyfrowej dla Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie 

2.  Cena oferty powinna zawierać: 

Określenie cyfrowe i słowne wartości przedmiotu zamówienia 

  

3.Cena oferty winna obejmować wykonanie 400.000 skanów ze zbiorów lwowskich  zapisanych na dyskach 

przenośnych (HD)  w formacie  TIFF. 

4.Wykonawca określi cenę jednostkową w zł na wszelkie usługi wymienione w siwz. Cena jednostkowa określona 

przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

5. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych skanów. 

 

 


