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Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-13/2016 
 

Książki i inne druki na potrzeby ZNiO 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 3  
(plakat, zaproszenie i zakładki) 

 
określający standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 

zamówienia 
 

1. Kody CPV:  
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego materiały  do druku w formie zamkniętych plików PDF. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w technologii CTP –  

z należytą starannością, ściśle według wskazań Zamawiającego. 
4. Wykonawca zapewni transport (dostawa wraz z wniesieniem) gotowych publikacji  do siedziby 

Zamawiającego na własny koszt, z uwzględnieniem pkt 5.  
5. Wykonawca powinien dostarczyć całość zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. 

Szewskiej 37 we Wrocławiu 
6. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu 

protokolarnego przekazania go Zamawiającemu. 
7. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania zamówienia, w trakcie 

jego realizacji Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego udzieli informacji co do stanu 
zaawansowania wykonania zamówienia i dopuści przedstawiciela Zamawiającego do kontroli 
sposobu wykonania zamówienia. 

8. Wykonawca zapewni, że wykonany przezeń przedmiot umowy nie będzie naruszał praw 
autorskich innych osób oraz podmiotów.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia na własny koszt w ciągu 2 dni 
roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamkniętych plików PDF: wydruków 
impozycyjnych całości pracy. 
1) W razie niezatwierdzenia wydruku próbnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później 

niż w terminie 24 godzin od przedstawienia mu wydruku próbnego, przedstawi Wykonawcy 
swoje uwagi i poprawki w odniesieniu do próbek danego wydruku. Wykonawca przedstawi 
nowy wydruk próbny nie później niż w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia mu 
uwag i poprawek.  

2) W razie niezatwierdzenia wydruku próbnego przygotowanego po przekazaniu uwag  
i poprawek wykonawcy lub trzykrotnego niezatwierdzenia próbek druków, Zamawiający 
może odpowiednio: 
a) żądać dostarczenia nowych wydruków próbnych uwzględniających uwagi 

Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 
b) odstąpić od umowy, 
c) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

10. Dopuszczenie do druku nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego (adnotacją 
dokonaną przez Zamawiającego na wydruku próbnym). 



11. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub  
w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach 
realizacji niniejszego zamówienia. 

12. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie może ulec 
zmianie. 

13. Oferta musi być kompletna. 
14. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie 

Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany  
z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji, koszt wydruków próbnych, koszt druku, 
koszt opakowań oraz koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego. 

15. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz 
jakości wykonania zamówienia. 

16. Szczegółowy opis publikacji: 
 
PLAKAT 
Nakład: 20 sztuk, format 50x70 cm, kolor 4/0, papier powlekany Arktika 250 g/mkw. (lub inny 
równoważny: biały, wierzch powlekany wykończony ze średnim połyskiem). Uszlachetnienie: folia 
matowa 
 
ZAPROSZENIE 
Nakład 100 sztuk, format A4 złożony do A5, kolor 4/4; papier: kreda matowa 250 g/mkw.; 1 big 
 
ZAKŁADKI 
Nakład: 2000 sztuk; format: 4,5x21 cm; kolor 4/4; papier: kreda matowa 250 g/mkw. Uszlachetnienie: 
folia matowa 
 
17. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wydrukowanych publikacji. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 


