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Cieszyn, 19.04.2017 r. 

Dotyczy: ogłoszenie nr 65704 - 2017 z dnia 13.04.2017 r. 
Ogłoszenie o zamówieniu: Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej 

Dnia 19.04.2017 roku pocztą elektroniczną  wpłynęło do Zamawiającego - Książnicy Cieszyńskiej pismo 
z zapytaniami do Zamawiającego. 
Poniżej zapytania / sugestie wraz z odpowiedziami: 

PYTANIE: 
Czy 21% zasobu w języku niemieckim, o którym  mowa w załączniku nr 1.1 wydrukowano czcionką 
gotycką? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Nie ma bezpośredniego przełożenia pomiędzy językiem publikacji a czcionką. Nie wszystkie spośród 
książek w języku niemieckim są drukowane czcionką gotycką.  Z drugiej strony czcionka gotycka 
występuje w części książek w języku polskim i czeskim. W niektórych  publikacjach występują nawet 
dwa rodzaje czcionek - równolegle łacińska i gotycka. Ogółem czcionka gotycka występuje w ok. 
25% całości zasobu przeznaczonego do digitalizacji (dane przybliżone), jak podano w zał. 1.1., tabela 
3. 
PYTANIE: 
Jeżeli publikacje niemieckojęzyczne wydrukowano czcionką gotycką,  to czy strony tych publikacji 
będą podlegać rozpoznaniu OCR oraz zapisaniu rozpoznanego tekstu w publikacjach w formatach 
PDF, PDF/a oraz w plikach ALTO, o których  mowa np. w załącznikach 1.5 oraz 1.8 ? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Strony publikacji (m.in. w języku niemieckim) wydrukowanych  czcionką gotycką  będą podlegać 
rozpoznaniu OCR oraz zapisaniu rozpoznanego tekstu w publikacjach w formatach  PDF, PDF/a oraz 
w plikach ALTO, o których  mowa m.in. w załącznikach 1.5 oraz 1.8 
PYTANIE: 
W załączniku nr 1.1 wymiary  - przykładowo - „26-45 cm" oznaczają wysokość woluminu (lub jego 
grzbietu). Czy można dodatkowo podać - nawet z przybliżeniem - jakie są maksymalne grubości 
grzbietów? 

I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
| Książnica Cieszyńska nie dysponuje danymi dotyczącymi  grubości grzbietów poszczególnych 

przeznaczonych do digitalizacji książek. Z jej ustaleń wynika natomiast, że znajduje się wśród nich 
ok. 60 książek liczących powyżej 500 stron, w tym kilka powyżej 1000 stron (najgrubsza - ok. 1300 j 
stron) 

Powyższe nie wpływa na przesunięcie terminu składania ofert. 
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