Załącznik nr 9 do SIWZ/ nr 2 do umowy

Wstępne założenia i wytyczne konserwatorskie, niezbędne do pełnej konserwacji dokumentacji
planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki oraz wymagania dotyczące odwzorowań cyfrowych.
Opis stanu zachowania dokumentacji przeznaczonej do konserwacji
Obiekty wytypowane do konserwacji są wielkoformatowymi materiałami planistycznymi pochodzącymi
z instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym na terenie miasta Białegostoku w latach 1950
-1990. Plansze wykonane zostały w technice światłokopii, kserokopii bądź druku na papierze naklejonym
na sztywny podkład tekturowy, na ogół z jednolitym szarobeżowym papierem na plecach - odwrociu.
Krawędzie zabezpieczono okleiną z płótna lub papieru w kilku barwach. Opisy i oznaczenia na rysunkach
wykonano farbami akwarelowymi, kredkami, flamastrami oraz tuszami - kreślarskim i pieczęciowym.
Obiekty są zdeformowane, zabrudzone, z licznymi przetarciami, przełamaniami, rozdarciami, ubytkami
i rozwarstwieniami podkładu tekturowego, zwłaszcza w narożnikach i na krawędziach. Posiadają
odspojenia, wybrzuszenia warstwy nośnika papierowego oraz braki i uszkodzenia okleiny na obrzeżach.
Załącznik nr 10 do SIWZ/Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz materiałów przeznaczonych do konserwacji,
zawiera informacje dotyczące stanu zachowania obiektów, zestawienia ilościowego wraz z wymiarami
obiektów oraz informacje odnośnie zastosowanych technik malarskich, rysunkowych i piśmienniczych.
Wymiary obiektów są przybliżone i należy je sprawdzić w naturze po wykonaniu prac konserwatorskich.
Część plansz składa się przegubowo do mniejszych formatów - wymiar obiektu po złożeniu ujęto w tabeli.
Obiekty wytypowane do digitalizacji oznaczone zostały literą D.
Założenia i wytyczne konserwatorskie
Wszystkie obiekty należy oczyścić z zabrudzeń, wyprostować, naprawić, scalić kolorystycznie
(scalenie kolorystyczne nie może wpłynąć na zmianę treści dokumentów archiwalnych)
i zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem certyfikowanymi materiałami bezkwasowymi.
Należy usunąć stare naprawy, wymienić zniszczone rozwarstwiające się podłoża tekturowe, zniszczone
okleiny, usunąć taśmę klejącą i ślady kleju oraz wszelkie elementy metalowe typu: nity, zszywki.
Obiektów składających się z kilku części, które wcześniej nie były ze sobą scalone – nie należy scalać.
Plansze należy umieścić w opakowaniach ochronnych, kopertach wykonanych z materiałów
bezkwasowych z atestem, przeznaczonych do przechowywania ww. opracowań. Całość zbioru należy
umieścić w opakowaniach zbiorczych - pudłach wykonanych z materiału litego bezkwasowego z atestem.
Należy spełnić wymogi, zgodnie ze standardami porządkowania, ewidencjonowania i technicznego
zabezpieczenia materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.
Opakowania należy opisać co do zawartości korzystając z oznaczeń „liczba porządkowa” oraz „Nr DU-„
znajdujących się w kolumnach tabeli umieszczonej w Załączniku nr 10 do SIWZ/ nr 3 do umowy.
Nie zastosowanie się do niniejszego zapisu spowoduje nieprzyjęcie przedmiotu zamówienia po
konserwacji.
Uwaga:
Nie dopuszcza się zmiany geometrii i wymiarów konserwowanych obiektów.
W przypadku wątpliwości co do przeprowadzanych napraw należy konsultować się z Zamawiającym.
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Wymagania dotyczące wykonania odwzorowań cyfrowych:
Obiekty wytypowane do digitalizacji oznaczone zostały literą D w załączniku nr 10 do SIWZ/3 do umowy.
Odwzorowania cyfrowe plansz należy wykonać w rozdzielczości 400 dpi w formacie TIFF oraz 400 dpi
w formacie JPG (głębia i tryb koloru – 24-bitowe RGB).
Odwzorowanie obiektów winno się odbywać za pomocą urządzenia wykorzystującego oświetlenie
symetryczne. Rozmiar odwzorowań powinien być zgodny z rozmiarem oryginału z zachowaniem
marginesu o szerokości 1 cm ± 5mm przy 100% podglądzie w programie graficznym. Każde opracowanie
cyfrowe powinno mieć załączony wzorzec paskowy wraz z wzorcem wymiaru. Cała zawartość
informacyjna obiektu powinna zostać odwzorowana na kopii i być czytelna.
W przypadku gdy obiekt składa się z kilku połączonych elementów, Zamawiający dopuszcza skanowanie
wielkoformatowe każdego elementu oddzielnie. Wymaga się przy tym, aby wszystkie obiekty tworzące
całość opracowania planistycznego zostały ze sobą połączone w jeden plik. W przypadku opracowania
składającego się z kilku obiektów nazwa pliku powinna zawierać sygnaturę wszystkich składowych
obiektów. Ponadto należy dołączyć pliki źródłowe (składowe obiektu) do dokumentacji.
W przypadku sekwencyjnego skanowania obiektów (dotyczy obiektów, których wymiary wykraczają
poza możliwości reprodukcyjne urządzenia), należy proces odwzorowania prowadzić w tej samej
orientacji minimalizując skalę błędu odwzorowania geometrycznego przy jednoczesnym zachowaniu
odpowiednio dużych zakładek oraz marginesów pozwalających na swobodne dopasowanie części
obrazu. Wykonawca powinien przekazać Zleceniodawcy wszystkie skany sekwencyjne oraz złożony
z nich obraz. Złożenie poszczególnych sekwencji nie może powodować utraty/ zakrycia treści
skanowanego obiektu lub jego części. Kolejne pliki winny być oznakowane sygnaturą konserwowanego
obiektu oraz numerem porządkowym kolejnej sekwencji. Obraz powstały po złożeniu sekwencji
powinien być oznakowany sygnaturą konserwowanego obiektu.
Poniżej: przykładowe zdjęcia obiektów.
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