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Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia 

ofert na dostawę skanera dziełowego do masowej digitalizacji map, książek, starodruków. 

1. Treść pytania: 

Podana przez Zamawiającego rozdzielczość optyczna urządzenia na całym obszarze 

skanowania w punkcie 4 jest nieprecyzyjna. Uprzejmie prosimy na odpowiedź czy 

Zamawiający wymaga rozdzielczości optycznej 600x600 DPI na całym obszarze skanowania 

formatu A2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga rozdzielczości optycznej urządzenia na całym obszarze skanowania  

w wysokości minimum 300 dpi.  

 

2. Treść pytania: 

Podana przez Zamawiającego rozdzielczość optyczna głowicy na całym obszarze skanowania 

w punkcie 5 jest nieprecyzyjna. Uprzejmie prosimy na odpowiedź czy Zamawiający wymaga 

rozdzielczości optycznej 600x600 DPI na całym obszarze skanowania formatu A2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga rozdzielczości optycznej głowicy skanującej na całym obszarze 

skanowania w wysokości minimum 300 dpi. 

 

3. Treść pytania: 

Podana przez Zamawiającego informacja min, 10 cm dla kołyski do książek w punkcie 8 jest 

nieprecyzyjna. Uprzejmie prosimy na odpowiedź czy Zamawiający wymaga możliwości 

skanowania książek o grubości grzbietu minimalnej 10 cm i maksymalnej 20 cm lub większej 

przy zamkniętej szybie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, by kołyska umożliwiała skanowanie (przy zamkniętej szybie) dzieł 

zwartych o grubości grzbietu przynajmniej 10 cm. Nie jest potrzebna kołyska umożliwiająca 

skanowanie jednostek grubszych niż 15 cm.  
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4. Treść pytania: 

Podana przez Zamawiającego informacja o dystrybucji plików w punkcie 13 jest 

nieprecyzyjna. Uprzejmie prosimy na odpowiedź czy Zamawiający wymaga aby dystrybucja 

plików odbywała się bez pośrednictwa komputera czyli o podłączeniu skanera bezpośrednio do 

sieci komputerowej z możliwością sterowania skanerem z panelu sterującego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, by była możliwa dystrybucja plików za wskazane w punkcie 13 adresy. 

Może się ona odbywać poprzez dołączony komputer sterujący lub poprzez zintegrowany 

komputer wbudowany w urządzenie skanujące. 

 

5. Treść pytania: 

Podane przez Zamawiającego wymogi gwarancyjne są nieprecyzyjne w zakresie serwisu 

producenta. Czy Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis producenta na terenie Polski 

był świadczony w języku polskim i w normie ISO 9001:2015 czy może to być zagraniczny 

serwis producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, by skaner był objęty przynajmniej 2 letnim okresem gwarancji 

producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta  w rygorze normy ISO 

9001:2015 lub równoważnej. Zamawiający nie dyskwalifikuje zagranicznego serwisu 

producenta. Wymaga natomiast, by naprawa skanera dziełowego została wykonana na 

zasadach określonych w § 4 Umowy (zał. nr 3), w szczególności pkt 7 (w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia awarii) oraz pkt 12. 

 

6. Treść pytania: 

Podane przez Zamawiającego wymogi gwarancyjne są nieprecyzyjne w zakresie serwisu 

producenta. Czy Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis producenta na terenie Polski 

posiadał minimum certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, by serwis producenta posiadał certyfikat ISO 9001:2015. Jeżeli polski 

serwis należy do autoryzowanej sieci serwisowej producenta, która posiada certyfikat ISO 

9001:2015, wówczas będzie to uznane za spełnienie warunków punktu 16. 

 

7. Treść pytania: 

Czy Zamawiający wymaga aby kołyska oprócz wymaganych funkcjonalności umożliwiała też 

skanowanie w trybie tzw. V-Kołyski do skanowania obiektów o niepełnym kącie rozwarcia ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga funkcjonalności tzw. V-kołyski do skanowania obiektów  

o niepełnym kącie rozwarcia. 
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