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wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Zakup skanera dziełowego niezbędnego do digitalizacji zasobów Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej".

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r poz.
1579) zamawiający - Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1

W załączniku nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający zawarł zapis dotyczący stołu skanera o treści
"z dwoma szalkowymi pulpitami dopasowującymi się do grubości skanowanego obiektu".

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby stół skanera był wyposażony w dwa szalkowe pulpity
dostosowujące się do grubości skanowanego obiektu z regulacją w pionie wraz z możliwością ich zablokowania w
jednej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wymaga aby stół skanera posiadał dwa szalkowe pulpity dopasowujące się do grubości skanowanego
obiektu. Szalki nie muszą posiadać funkcji regulacji w pionie wraz z możliwością ich zablokowania w jednej pozycji.

Pytanie 2

W załączniku nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający zawarł zapis dotyczący szyby dociskowej o
treści "Wyposażony w szybę dociskową obsługiwaną opcjonalnie: 1. ręcznie 2. automatycznie".

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego funkcji automatycznej.

Czy Zamawiający pod tym pojęciem rozumie szybę dociskową z funkcją automatycznego podnoszenia do kąta
minimum 45 stopni i opuszczania (podnoszenie i opuszczanie bez użycia siły operatora skanera), z możliwością
regulacji siły nacisku oraz automatycznego podnoszenia po wykonanym skanie?

Czy po zamknięciu szyby ma również automatycznie rozpocząć się proces skanowania?

Czy Zamawiający wymaga aby istniała możliwość wykonywania skanów bez płyty dociskowej, bez konieczności jej

demontażu?
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Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie wymaga, aby szyba dociskowa posiadała funkcję automatycznego podnoszenia do kąta minimum
45 stopni i opuszczania (podnoszenie i opuszczenie bez użycia siły operatora skanera) z możliwością regulacji siły
nacisku oraz automatycznego podnoszenia po wykonanym skanie.

Zamawiający nie wymaga by po zamknięciu szyby automatycznie rozpoczął się proces skanowania.

Zamawiający nie wymaga, aby istniała możliwość wykonania skanów bez płyty dociskowej, bez konieczności jej
demontażu

Pytanie 3

W załączniku nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający zawarł zapis dotyczący Technologii
oświetlenia o treści "Technologia zapewniająca równomierne oświetlenie o treści: bez cieni, zniekształceń, refleksów
i odbić (bez promieniowania UV i IR)".

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby oświetlenie:

• nie emitowało promieniowania w zakresie UV i IR,

• było włączane automatycznie tylko na czas skanowania,

• poruszało się ponad skanowanym obiektem podczas procesu skanowania,

• oświetlało tylko aktualnie skanowany fragment dokumentu,

• pozwalało na skanowanie głęboko zszytych dokumentów bez widocznych na skanach odbić, cieni i refleksów,

• było oddalone od skanowanego obiektu o minimum 40 cm?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie wymaga, aby oświetlenie to było oddalone od skanowanego obiektu o minimum 40 cm oraz
poruszało się ponad skanowanym obiektem podczas procesu skanowania, oświetlało tylko aktualnie skanowany
fragment dokumentu i było włączane automatycznie tylko na czas skanowania.

Wymaga natomiast technologii zapewniającej równomierne oświetlenie: bez cieni, zniekształceń, refleksów i odbić
(bez promieniowania UV i IR), zgodnie z SIWZ.

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zawarł podstawowe parametry techniczne umożliwiające pełnienie przez przedmiot zamówienia pożądanych funkcji.
Nieokreślone w SIWZ parametry wpływające na poprawę jakości i komfortu pracy skanera dziełowego są
dopuszczalne.
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Rozdzielnik:

· Wykonawcy zainteresowani postępowaniem,

· strona internetowa Zamawiającego,

· aa.
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inż. Mirosław Tomas


