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Załącznik nr 6  
 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-15/2016 
 

Druk książki i czasopisma na potrzeby ZNiO 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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 jest zobowiązany przekazywać daną publikację do bibliotek uprawnionych do 
otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych zgodnie z ustawą o obowiązkowych 
egzemplarzach bibliotecznych. Koszty obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych Wykonawca 
powinien uwzględnić w wynagrodzeniu za przedmiot zamówienia objęty umową.  
Egzemplarze obowiązkowe powinny być przekazywane zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada  
1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. Nr 152 poz. 722 z późn. zm.)  
i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek 
uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów 
publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz.U. z 1997 r. Nr 29 poz. 161), czyli  
w następujących terminach: Bibliotece Narodowej w ciągu 5 dni, a pozostałym bibliotekom  
w ciągu 14 dni od momentu zakończenia procesu produkcji publikacji.  
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na podstawie ww. przepisów dwóch 
podwójnych egzemplarzy i 13 pojedynczych (łącznie 17 egzemplarzy publikacji) każdej pozycji. 
Zgodnie z art. 7 ww. ustawy przesyłki egzemplarzy obowiązkowych (do 1 kg), wysyłane do 
bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowych (dotyczy 
przesyłek niebędących przesyłkami najszybszej kategorii).  
Wykonawca winien niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego potwierdzenie wysłania 
obowiązkowych egzemplarzy każdej pozycji. 
Lista egzemplarzy obowiązkowych wysyłanych do bibliotek w kraju: 
1) po 2 egzemplarze:  

a) Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22, 
b) Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, 

2) po 1 egzemplarzu: 
a) Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11,  

20-031 Lublin, 
b) Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź, 
c) Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń, 
d) Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, skr. poczt. 

526, 
e) Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, 
f) Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 

Wrocław, 
g) Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice, 
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h) Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365, 

i) Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin, 
j) Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk, 
k) Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin, 
l) Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 

Opole, 
m) Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok. 

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

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

Zamawiającego na własny koszt, z uwzględnieniem pkt 6.  
6. Wykonawca powinien dostarczyć po 100 egz. każdej pozycji do siedziby Zamawiającego przy  

ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu, natomiast pozostałą ilość nakładu – na ul. Kluczborską 31/33, 
Wrocław – po uprzednim zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego.   

7. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu 
protokolarnego przekazania go Zamawiającemu. 

8. Wydrukowane publikacje powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w paczkach  
z dwiema nalepkami z boku określającymi tytuł książki i liczbę książek w danej paczce. 

9. 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. 

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

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia na własny koszt w ciągu 2 dni 
roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamkniętych plików PDF: wydruku 
impozycyjnego z każdego tytułu i jednego certyfikowanego proofu barwnego z każdego 
tytułu wskazanego przed drukiem przez Zamawiającego. 
1) W razie niezatwierdzenia wydruków próbnych, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później 

niż w terminie 24 godzin od przedstawienia mu wydruków próbnych, przedstawi 
Wykonawcy swoje uwagi i poprawki w odniesieniu do próbek danego wydruku. 
Wykonawca przedstawi nowe wydruki próbne nie później niż w terminie 2 dni roboczych od 
przedstawienia mu uwag i poprawek.  

2) W razie niezatwierdzenia wydruków próbnych przygotowanych 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.  

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

13. 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. 
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14. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie może ulec 
zmianie. 

15. Oferta musi być kompletna. 
16. 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 i do bibliotek. 

17. 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. 

18. Szczegółowy opis publikacji: 
 
Specyfikacja 1. publikacji:   
Czasopismo Z. 25/26 Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
  
Format 168 x 238 mm po obcięciu.  
Ilość stron 200 (w tym 2 wkładki na kredzie, po 12 stron każda, mające numerację ciągłą, 
umieszczone pierwsza po stronie 34 i druga po s. 88).  
Papier do druku środka: offset 80 g, kolor druku 1/1.  
Papier do druku wkładki: kreda matowa 115 g, kolor druku 4/4.  
Oprawa twarda, szyta nićmi i klejona.  
Oklejka 4/0, tektura 3 g.  
Biała kapitałka, grzbiet prosty.  
Wyklejka 0/0.  
Folia błyszcząca na okładce.  
Foliowanie każdego egz. w folię termokurczliwą.  
Nakład 200 egz. 
Bez nru ISBN 
 
Specyfikacja 2. publikacji:  
Stanisław Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, wydanie drugie, rozszerzone 
Format: 140 x 220 mm po obcięciu 
Kolor druku: czarny 1/1 
Papier środka: Munken Pure 80 g vol. 1.13 (lub inny równoważny pod względem następujących cech: 
papier niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni i kremowym odcieniu)  
Objętość: 440 stron 
Nakład: 1500 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) 
Oprawa miękka szyta nićmi i klejona ze skrzydełkami 125 mm 
Papier okładki: Arctica 250 g (lub inny karton równoważny pod względem technicznym: grubość 378 
mikronów, sztywność Taber MD/CD 14,5/7,5, białość wierzchu 92%, białość spodu 91%, połysk 
Hunter > 45), druk niepowlekaną stroną na zewnątrz 
Kolor druku okładki: 4/1 
Uszlachetnienie okładki: folia matowa + tłoczenie (suchy tłok, tj. tłoczenie wklęsłe fotografii na 
froncie okładki, prostokąt o wymiarach ok. 123 x 80 mm) 
Foliowanie każdego egzemplarza  
Zamawiający sam nadaje nr ISBN.  
 
19. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wydrukowanej publikacji. 


