Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEPROWADZENIE DIGITALIZACJI ZBIORÓW MIASTA USTROŃ
w ramach projektu

„Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki”
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I. INFORMACJE OGÓLNE
W posiadaniu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta tj. instytucji kultury znajdują się archiwalia,
które Zamawiający zamierza zdigitalizować, obejmujące do 104.630 stron , w tym:
1) druki zwarte szacunkowo 30% – maksymalny rozmiar obiektu po rozłożeniu format A2;

2) luźne karty szacunkowo 50%, w tym mapy i plany stanowiących łącznie ok. 30 sztuk o różnorodnych
formatach od A4 po A0;

3) fotografie szacunkowo 20%, w tym szklane klisze stanowiące ok. 2% zasobów fotograficznych – formaty
8 x 12 cm, 10 x 15 cm;
W skład zbiorów wchodzą zasoby zgodnie z poniższym zestawieniem:
- zbiory zwarte ok. 55 130
- luzem ok. 4 000
- materiały fotograficzne ok. 45 500
Na część zbiorów Zamawiający nie dysponuje prawami autorskimi i jest na etapie ich pozyskiwania.
W przypadku nie otrzymania zgody na otrzymanie praw autorskich zostaną udostępnione materiały
zastępcze: zbiory zwarte i luzem (kroniki, księgi) 15 006 w tym ok. 500 stron luzem.
Informacja dotycząca stanu zachowania zbiorów:
a) Oprawy zbiorów: druki posiadają oprawy wydawnicze lub introligatorskie niektóre głęboko wszyte.
b) Papier zbiorów: o różnej gramaturze i strukturze, od zakwaszonego, łatwo ulegającego uszkodzeniom
mechanicznym.
c) Egzemplarze cechują się różnym stopniem zużycia. Stan niektórych jest dobry, inne kruszą się pod
wpływem nawet niewielkiego nacisku mechanicznego.
Wykonawca ze względu na stan zachowania zbiorów zobowiązany będzie do skanowania zbiorów ze
szczególną dbałością i starannością, by nie dopuścić do powstania nowych uszkodzeń, mogących pojawić się
z powodu braku ostrożności przy przewracaniu kart czy podczas rozgniatania bloków oprawnych woluminów
i jednocześnie odpowiada za ewentualne zniszczenia i przywrócenie do stanu pierwotnego.

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa digitalizacji 104.630 stron zbiorów archiwalnych, obejmująca:
1.1. skanowanie zbiorów archiwalnych do macierzystych plików TIFF;
1.2. wykonanie ewentualnych poprawek i uzupełnień oraz przetworzenie wykonanych plików TIFF na
publikacje cyfrowe, przeznaczone do archiwizacji i udostępniania, w tym:
a) modyfikacje graficzne podnoszące czytelność i estetykę utrwalonego obrazu (kadrowanie,
korekcja gamma, kontrast etc.);
b) odczytanie zawartości tekstowej z zastosowaniem OCR;
c) wykonanie publikacji w formacie JPG oraz PDF;
d) wykonanie kompletu metadanych deskryptywnych opisujących każdy zdigitalizowany obiekt oraz
kompletu metadanych administracyjno – technicznych i konserwatorskich opisujących każdą
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stronę zdigitalizowanego obiektu;
e) wykonanie dla każdego zdigitalizowanego obiektu pliku metryczki oraz spisu treści;
f) wykonaniu pliku zestawienia zbiorczego w formacie arkusza kalkulacyjnego;
1.3. dostawa oprogramowania do digitalizacji wraz z licencją.
2. W przypadku braku uzyskania zgody do dysponowania niektórymi zbiorami i ich wykorzystania,
Zamawiający zastrzega sobie zmianę tej części zbiorów na zbiory zastępcze (około 15 006 stron w tym
ok. 500 stron luzem).
3. Wykonany przedmiot zamówienia zapisany zostanie przez Wykonawcę na przenośnych nośnikach HDD,
które zostają przekazane Zamawiającemu na własność.
4. Zamówienie będzie realizowane na sprzęcie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub jednostce
organizacyjnej podległej Zamawiającemu. W tym celu Zamawiający udostępni Wykonawcy
pomieszczenie do wykonywania prac. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wynoszenia (wywożenia)
archiwaliów poza miejsce przechowywania zbiorów.
5. Na etapie realizacji, materiały do skanowania Zamawiający będzie przekazywał (udostępniał)
Wykonawcy do obróbki partiami w odstępach miesięcznych lub częściej, po przygotowaniu zbiorów
przez zespół ds. digitalizacji zasobów Miasta Ustroń, wg uzgodnionego harmonogramu.

III. RÓWNOWAŻNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych
w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod
względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco
od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym
nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie
jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie
te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie
w rozwiązaniu równoważnym.
W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności
wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można
uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje
dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie
się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt
systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla
obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.
Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne
Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie
w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie
przetargowej nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone
w dokumentacji projektowej, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych,
jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że
złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego
postępowania przetargowego odrzucona.
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Jeśli w opisach niniejszego OPZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje
techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP
należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

IV. GWARANCJA
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Gwarancja musi uwzględniać pozostawienie uszkodzonych dysków twardych u Zamawiającego w przypadku
ich wymiany – dotyczy przekazanych dysków z plikami skanów.
Dyski muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej oraz nieużywane przed dniem dostarczenia
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

V. MINIMALNE WYMAGANIA
1. Wymagania ogólne
1.1.

Wszystkie prace będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego lub jednostce podległej
Zamawiającemu we wskazanym pomieszczeniu, w którym Wykonawca zainstaluje skanery.
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac poza wskazaną lokalizacją.

1.2.

Plik skanu musi być wykonany z jednolitym i równomiernym oświetleniem całej powierzchni
skanowanej strony.

1.3.

Wykonawca musi dokonywać bieżących konsultacji merytorycznych z pracownikami wskazanymi
przez Zamawiającego 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.

1.4.

Struktura folderów oraz nazewnictwo w ramach projektu zostanie ustalona z Zamawiającym
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie propozycji złożonej przez Wykonawcę.

1.5.

Wykonawca zapewnia dostęp do własnych serwerów w celach przechowywania danych do
ustalonego z Zamawiającym terminem po którym Wykonawca przekaże wszelkie dane na zasadzie
importu - eksportu danych zamieszczonych w oprogramowaniu Zamawiającemu w trakcie trwania
projektu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

1.6.

Wykonawca pomimo przekazywania danych podczas poszczególnych etapów zobowiązany jest
przechować i zabezpieczyć wytwarzane dane cyfrowe (zdygitalizowane materiały).

1.7.

Na potrzeby przeprowadzenia odbioru poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest
udostępnić Zamawiającemu w formie online dostęp do licencjonowanego oprogramowania wraz
z wprowadzonymi danymi i opisami – charakterystyką tych danych przez Wykonawcę (tj. zdalnie
zdygitalizowane zasoby w oparciu o oprogramowanie zgodnie z pkt.V.8).

1.8.

Zamawiający wymaga wykonania zestawienia zbiorczego wszystkich wykonanych obiektów
cyfrowych. Zestawienie zbiorcze zawierające dane ilościowo-jakościowe opracowanych obiektów
cyfrowych musi być wykonane, jako zestawienie tabelaryczne i zapisane w formie pliku
elektronicznego w wybranym formacie arkuszy kalkulacyjnych (np. w Excel lub programie
o równorzędnych parametrach). Zakres danych zestawienia zostanie ustalony z Wykonawcą na
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etapie realizacji.
1.9.

Wykonawca winien posiadać znajomość następujących zasobów:
-

-

„Katalogu dobrych praktyk digitalizacji materiałów archiwalnych” opublikowanym pod adresem:
http://www.nina.gov.pl/media/43762/katalog-praktyk-i-standard%C3%B3w-digitalizacjimateria%C5%82%C3%B3w-archiwalnych.pdf;
Zarządzenia nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych:
https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zarz_14-2015.pdf;

2. Parametry digitalizacji – pliki TIFF
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Skanowanie winno się odbywać do plików TIFF v. 6.0, bez kompresji.
Wymiary zeskanowanej strony w pliku TIFF (szerokość, wysokość) muszą być takie same, jak
wymiary strony obiektu papierowego. Przeskalowania wymiarów plików TIFF są niedopuszczalne.
Współczynnik Gamma: wartość zalecana 2,20. Wykonawca, mając na uwadze jakość wykonywanego
skanu, może dokonywać zmian zgodnie z posiadaną wiedzą, w przedziale wartości 1.60-2.40.
Głębia barwy każdego pliku skanu: RGB 24 bitowy.
Optyczna rozdzielczość skanowania:
a) Strony A4 i poniżej A4 oraz strony z małą czcionką oraz plakaty/mapy do formatu A2 minimum
600x600dpi;
b) powyżej A4 minimum 300x300dpi;
Zawartość metadanych EXIF generowana podczas skanowania powinna pozostać w plikach TIFF bez
zmian. Zamawiający oczekuje, że w metadanych zostaną zapisane minimum: nazwa i model skanera
oraz nazwa i wersja oprogramowania użytego podczas skanowania.
Skan powinien wiernie zachowywać kolorystykę oryginału papierowego (zapis plików skanów bez
rozdzielania profilu wyświetlania na pole predefiniowane i treść skanu).
Strony zawierające przynajmniej jedno słowo należy poziomować względem tekstu zawartego na tej
stronie. Dla stron zawierających tekst w pionie oraz w poziomie, poziomowanie prowadzić należy
względem tego kierunku, w którym na stronie umieszczono większą część tekstu. Maksymalne
dopuszczalne odchylenie wierszy tekstu od poziomu nie może przekroczyć 1,5°.
Marginesy wokół zeskanowanej strony około 2 mm.
Jeżeli zagięcie strony będzie powodować w jakimkolwiek stopniu przesłanianie jej treści, wymaga się
niwelowanie tych zagięć przed wykonaniem skanowania.
Zamawiający wymaga zachowania oryginalnego układu (porządku) stron. Kolejność stron musi być
realizowana przez stosowne nazywanie kolejnych plików skanów.
Operacje na plikach macierzystych, takie jak zmiany rozdzielczości, regulacja koloru, nasycenia
jasności, kontrastu, retusz zarysowań, uszkodzeń i ubytków, są zabronione.
Pliki w formacie TIFF należy zapisywać na nośnikach bez kompresji.
Kopie plików TIFF muszą być przechowywane przez Wykonawcę do końca okresu gwarancyjnego i na
wniosek Zamawiającego udostępniane mu w celu skopiowania na nośniki będące własnością
Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące plików prezentacyjnych PDF
3.1.

Sposób zapisu plików pojedynczej publikacji cyfrowej w formacie PDF - plik wielostronicowy
zawierający wszystkie strony zdigitalizowanego obiektu.

5

3.2.
3.3.
3.4.

Rozmiar poszczególnych stron publikacji zapisanych w formacie PDF (szerokość i wysokość) winien
być identyczny jak rozmiar plików TIFF, z których je wykonano.
Publikacje w formacie PDF nie mogą zawierać żadnych dodatkowych treści.
Pierwszą stroną każdej publikacji w formacie PDF będzie metryczka obiektu.

4. Rozpoznawanie tekstu OCR
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Każda strona każdej publikacji książkowej winna być poddana rozpoznaniu OCR. Wyjątkiem będą
okładki lub strony publikacji zawierające tekst z użyciem wyłącznie czcionek ozdobnych, strony nie
zawierające ani jednego znaku, strony zawierające wyłącznie zdjęcia, ilustracje, wykroje lub mapy itp.
i co najwyżej numer strony oraz strony zapisane pismem odręcznym.
Przez publikację książkową Zamawiający rozumie zasoby drukowane ze zbiorów Kazimierza Heczko
oraz Przemysława Korcza.
Szacunkowa liczba zakwalifikowanych zasobów do zastosowania OCR to ok. 80% całości zasobów
drukowanych.
Wymóg wykonania rozpoznania OCR nie dotyczy stron zawierających wyłącznie: grafiki, fotografie,
pismo odręczne, zapis nutowy lub tekst wydrukowany czcionkami cyrylicznymi, gotyckimi
(szwabachą), arabskimi lub greką.
OCR wykonany będzie w technologii uwzględniającej separację obszarów obrazu (tekst, elementy
graficzne) wraz z bezstratną kompresją oraz rozpoznaniem tekstu (OCR) dla tekstowych obszarów
obrazu.

5. Metadane dotyczące wykonanych obiektów cyfrowych.
Standard metadanych powinien być dostosowany do schematu metadanych o nazwie Dublin Core, który
stanowi minimalną wersję schematu wymaganego przez Zamawiającego.
6. Metryczki obiektów
6.1.

Każdy zdigitalizowany obiekt należy wyposażyć w metryczkę jednostki inwentarzowej.

6.2.

Metryczka winna być zapisana jako plik TIFF.

6.3.

Jednostronicowy plik metryczki należy wykonać z rozdzielczością 300 dpi, głębią barwy
24-Bit i o rozmiarze formatu A4.

6.4.

Dla plików macierzystych plik metryczki winien być zapisywany w folderze, w którym umieszczono
pliki skanów obiektu cyfrowego.

6.5.

Dla plików prezentacyjnych w formatach PDF, skonwertowany plik metryczki winien być
pierwszą stroną publikacji.

6.6.

W każdym pliku metryczki winny być wypełnione pola:
-

„Nazwa instytucji”,
„Tytuł publikacji” (tytuł wraz z członem podtytułu, jeżeli taki występuje),
„Liczba stron oryginału”,
„Liczba plików skanów”, w których zapisano te strony,
„Liczba plików publikacji” w formacie prezentacyjnym (włącznie z plikiem metryczki),
„Sygnatura obiektu”,
„Data wydania oryginału”
„Nazwa projektu digitalizacji wraz z właściwymi dla programu operacyjnego logami”. Dane, które
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umieszczone będą w polu „Projekt digitalizacji” Zamawiający przekaże Wykonawcy.
6.7.

W każdym pliku metryczki winny być osadzone następujące obiekty graficzne:
-

6.8.

logo Zamawiającego,
miniatura obiektu cyfrowego,
przedstawione logotypy instytucji
Zamawiający przekaże Wykonawcy.

współfinansujących

przedmiot

zamówienia,

które

Wzór metryczki

7. Sprzęt wykorzystywany do digitalizacji
7.1.

Zamawiający wymaga, aby do realizacji Zamówienia zostały wykorzystany skaner z kołyską typu V,
umożliwiający bezdotykowe skanowanie otwartych ksiąg pod kontem 90 stopni w celu jej ochrony,
akt, szklanych klisz i map.

7.2.

Tryby skanowania: kolor – 24 bity, odcienie szarości 8 bitów, bitonal.

7.3.

Odwzorowania kolorów – mean ΔE nie większe niż 5.

7.4.

Maksymalny format skanowanych obiektów: A2.

7.5.

W przypadku map, planów o formacie powyżej A2 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie składające
się z dwóch (lub więcej) przetworników, w których obraz wynikowy jest rezultatem łączenia
fragmentów pochodzących z poszczególnych przetworników.

7.6.

Rozdzielczość optyczna urządzenia: minimum 600x600 dpi.

7.7.

Rozdzielczość przestrzenna MTF10 nie mniejsza niż 7.0 cykli/mm.

7.8.

Formaty plików wynikowych: TIFF bez kompresji.
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7.9.

Głębia ostrości nie mniejsza niż 5 cm.

7.10. Oświetlenie: Skaner musi zapewniać równomierne oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie
zawierającym promieniowania UV oraz IR.
8. Oprogramowanie
8.1.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, legalne oprogramowanie (z licencją
wystawioną na Zleceniodawcę) gwarantujące realizację wszystkich etapów digitalizacji,
a w szczególności skanowanie, prezentacja plików w formie biblioteki cyfrowej.

8.2.

Oprogramowanie musi być zbudowane w architekturze klient-serwer.

8.3.

Oprogramowanie musi umożliwiać dodawanie, udostępnianie, edycję oraz usuwanie wersji
prezentacyjnych obiektów cyfrowych (metadane i treści cyfrowe). Dostęp do obiektów cyfrowych
dla użytkowników korzystających z zasobów (czytelników) musi być zrealizowany poprzez strony
WWW.

8.4.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie publikacji planowanych w celu informowania
użytkowników o planach digitalizacji.

8.5.

Interfejs użytkownika oprogramowania dla wszystkich grup użytkowników końcowych musi być
dostępny minimum w języku polskim i w języku angielskim, przy czym każdy z użytkowników ma
mieć możliwość dokonania wyboru wersji językowej. System musi posiadać możliwość
rozbudowania mechanizmu wielojęzyczności o nowe języki na zasadzie wtyczek - bez konieczności
modyfikowania kodu źródłowego systemu.

8.6.

Funkcjonalność dokonywania opisu obiektów z wykorzystaniem międzynarodowych standardów
opisu danych (np. Dublin Core) z możliwością dostosowania schematu metadanych (dodanie,
usunięcie lub modyfikacja elementu metadanych).

8.7.

Oprogramowanie musi umożliwiać import metadanych do obiektu cyfrowego z plików z opisem
bibliograficznym w formacie minimum MARC21, XML, BiBTeX oraz CSV.

8.8.

Oprogramowanie musi zapewniać współpracę z innymi systemami internetowymi przy użyciu
otwartych standardów komunikacyjnych obejmujących protokół OAI-PMH, OpenSearch, OAI-ORE,
Z.39.50, kanały RSS.

8.9.

Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy wspomagające pozycjonowanie obiektów cyfrowych
w wyszukiwarkach internetowych (np. Google).

8.10. Oprogramowanie musi zapewniać współpracę z komputerowymi systemami do zarządzania
bibliografią umożliwiająca pobieranie (eksport) danych bibliograficznych w formacie RIS i Bibtex.
8.11. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie i udostępnianie online obiektów cyfrowych
w dowolnym formacie (m.in. wieloplikowe strony HTML, dokumenty PDF, JPG, DjVu, MS Office,
OpenOffice, nagrania audio, video).
8.12. Oprogramowanie musi pozwalać na wersjonowanie treści dokumentów.
8.13. Oprogramowanie musi udostępniać obiekty w wielu postaciach (formatach), np. PDF, galeria
obrazów, obiekt 3D.
8.14. Oprogramowanie musi zapewniać dostarczanie zbiorów cyfrowych poprzez protokół IIIF (minimum
zgodność z Image API oraz Presentation API) poprzez wbudowaną przeglądarkę plików zgodnych ze
standardem IIIF.
8.15. Oprogramowanie musi zapewniać zarządzanie prawami dostępu do funkcji administracyjnych
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i redakcyjnych repozytorium oraz prawami dostępu do poszczególnych obiektów cyfrowych.
8.16. Oprogramowanie musi umożliwiać kontrolę dostępu do repozytorium na podstawie adresów IP
komputerów.
8.17. Oprogramowanie musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów cyfrowych w poszczególnych elementach
metadanych, w całym opisie i w tekście obiektów cyfrowych przy pomocy operatorów logicznych.
8.18. Oprogramowanie musi umożliwiać filtrowanie wyników wyszukiwania względem elementów
metadanych.
8.19. Oprogramowanie mis umożliwiać indeksowanie treści metadanych i wyszukiwanie w indeksach.
8.20. Oprogramowanie musi umożliwiać podział obiektów na kolekcje tematyczne.
8.21. Oprogramowanie musi pozwalać na sporządzanie okresowych zestawień, wydruków statystycznych.
8.22. Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrację (logowania) użytkowników.
8.23. Dla zarejestrowanych użytkowników musi pozwalać na kontrolowanie ich osobistego konta za
pośrednictwem strony WWW.
8.24. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne generowanie numerów DOI dla wskazanych przez
redaktora obiektów cyfrowych (np. na bazie usługi DataCite)
8.25. Wraz z oprogramowaniem Wykonawca zapewni szkolenie użytkowników z obsługi oprogramowania
oraz zapewni pomoc techniczną dot. obsługi i serwisowania programu na czas trwania projektu.
8.26. Wykonawca winien dokonywać bieżących konsultacji merytorycznych z pracownikami wskazanymi
przez Zamawiającego 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.
8.27. Na zakończenie projektu Wykonawca zobowiązany jest przenieść, skonfigurować i uruchomić
oprogramowanie do prezentacji skanowanych obiektów wraz z danymi (zdigitalizowane pliki z ich
opisami – charakterystyką wprowadzoną przez Wykonawcę w oprogramowanie tworząc zbiór
danych stanowiących bibliotekę cyfrową) na wskazany przez Zamawiającego serwer.
8.28. W czasie procesu digitalizacji Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego uzupełniania danych
w ramach dostarczonego oprogramowania, celem stworzenia powszechnej biblioteki cyfrowej
z późniejszą możliwością udostępnienia zasobów (funkcjonalność wynikająca z pkt. 1, 7 i 9
załącznika nr 1 do OPZ).
9. Nośniki do przechowywania danych
9.1.

Zamawiający wymaga przechowywanie wszystkich plików na przenośnych nośnikach zewnętrznych
typu minimum dysk twardy HDD o pojemności minimum 1 TB, o prędkości obrotowej 7200 obr./min,
wyposażonym pamięć cache 32 MB oraz w złącze SATA oraz minimum USB3.0, współpracujące
z 32 i 64 bitowymi systemami operacyjnymi Windows.

9.2.

Wraz pierwszą partią wykonanych kopii cyfrowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu dwa
egzemplarze przenośnych dysków twardych.

9.3.

Przekazane dyski nie mogą być zapełnione w stopniu większym niż 90% ich pojemności. Gdy limit
ten miałby zostać przekroczony, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwa kolejne egzemplarze
dysków o analogicznych do wyżej wymienionych parametrach.
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