
str. 28 

 

Załącznik nr 6 – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne (w zależności od potrzeb) świadczenie usług w 

zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji 

naukowych. 

10 publikacji w formacie A5 - Środek: papier 80 g/m
2
, druk czarno-biały 1+1. Oprawa: 

broszurowa klejona, karton 250 g/m
2
, okładka kolor 4+0, folia matowa. 

Łączna objętość 228 arkuszy drukarskich (około 7 952 640 stron) i łączny nakład 2180 

egzemplarzy. Dodatkowo 1 arkusz drukarski w kolorze jako wklejka na matowej, białej 

kredzie o gramaturze 135 g. 

4 publikacje w formacie A5 - Środek: papier 80 g/m
2
, druk czarno-biały 1+1. Oprawa 

twarda, szyta, tektura okładkowa 2,5 mm, grzbiet zaokrąglony, oklejka kreda matowa 170 g, 

kolor 4+0, folia matowa, wyklejka offset 120 g. Łączna objętości 89 arkuszy drukarskich 

(około 1 637 600 stron) i łączny nakład 1150 egzemplarzy. 

35 publikacji w formacie B5 - Środek: papier 80 g/m
2
, druk czarno-biały 1+1. Oprawa: 

broszurowa klejona, karton 250 g/m
2
, okładka kolor 4+0, folia matowa. Łączna objętość 767 

arkuszy drukarskich (około 109 343 520 stron) i łączny nakład 8910 egzemplarzy. 

Dodatkowo 1 arkusz drukarski w kolorze jako wklejka na matowej, białej kredzie o 

gramaturze 135 g. 

8 publikacji w formacie B5 - Środek: papier 80 g/m
2
, druk czarno-biały 1+1. Oprawa 

twarda, szyta, tektura okładkowa 2,5 mm, grzbiet zaokrąglony, oklejka kreda matowa 170 g, 

kolor 4+0, folia matowa, wyklejka offset 120 g. Łączna objętość 303 arkusze drukarskie 

(około 8 726 400 stron) i łączny nakład 1800 egzemplarzy. Dodatkowo 2 arkusze drukarskie 

w kolorze jako wklejka na matowej, białej kredzie o gramaturze 135 g. 

2 publikacje w formacie A4 - Środek: papier 80 g/m
2
, druk czarno-biały 1+1. Oprawa: 

broszurowa klejona, karton 250 g/m
2
, okładka kolor 4+0, folia matowa. Łączna objętość 89 

arkuszy drukarskich (około 334 640 stron) i łączny nakład 470 egzemplarzy. Dodatkowo  

1 arkusz drukarski w kolorze jako wklejka na matowej, białej kredzie o gramaturze 135 g. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy do wykonania publikację w formie pliku pdf oraz 

wzór do przycięcia w formie wydanej publikacji (w przypadku serii). Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do akceptacji materiałów do druku każdej publikacji. W tym celu przed 

przystąpieniem do druku Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiałów 

(plików pdf), o których mowa wyżej, przekaże Zamawiającemu do akceptacji ozalid środka i 

okładki (1 egzemplarz nieoprawny do zaakceptowania jakości druku i poprawności kolejności 

stron oraz kolorystyki okładki). Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany pojedynczych 
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stron w objętości nie większej niż 30% całości. Po akceptacji przez Zamawiającego 

Wykonawca wykona druk, zgodny z kolorystyką przesłanej próbki, którą Zamawiający 

pozostawi celem porównania kolorystyki z otrzymanym nakładem. Zamawiający 

zobowiązany jest przekazać informację dot. akceptacji w/w materiałów w ciągu 2 dni od ich 

otrzymania. 

Zamawiający będzie przekazywał do wykonania poszczególne tytuły, które będą 

pojedynczymi zleceniami o maksymalnych terminach wykonania określonych poniżej w 

sposobie realizacji. 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa do utrwalania i zwielokrotniania 

materiałów dostarczonych do druku przez Zamawiającego, obrotu tymi materiałami i 

publikacjami, wykorzystania całości lub fragmentów publikacji na stronach internetowych 

Wykonawcy do celów promocyjnych i reklamowych, rozpowszechniania tych materiałów. 

 

Zamawiający zleci druk i oprawę 59 pozycji wydawniczych zgodnie z zestawieniem o 

objętości ogółem 1476 arkuszy drukarskich z możliwością zmniejszenia tej liczby 

maksymalnie o 35%. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wydrukowany nakład do 

siedziby Zamawiającego własnym transportem oraz złożyć we wskazane miejsce w 

godzinach pracy Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy za dodatkową opłatą 

dostawy do pięciu wskazanych miejsc na terenie Polski (Warszawa – 3 lokalizacje, Kraków, 

Poznań) 

W przypadku konieczności dostarczenia części nakładu w inne wskazane przez 

Zamawiającego miejsca na terenie Polski Wykonawca musi skorzystać z jednej z firm 

kurierskich (DHL, DPD, SASH EXPRESS) 

WAŻNE!!! W każdym przypadku Wykonawca ma obowiązek wnieść i pozostawić towar 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

Sposób realizacji: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał wszystkie Zlecenia z najwyższą 

starannością. 

1. Termin realizacji druku i oprawy: 

 do 10 dni roboczych po akceptacji egzemplarzy nieoprawnych i okładki.  

(dla oprawy miękkiej) 
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 do 21 dni roboczych po akceptacji egzemplarzy nieoprawnych i okładki.  

(dla oprawy twardej) 

2. Jakość wykonania usługi - druku, oprawy i spełnienie warunków co do parametrów 

(materiały, kolory itd.) - musi być zgodna z odpowiednimi normami technicznymi i 

technologicznymi, a także na poziomie wykonania co najmniej równym poziomowi 

wykonania dostarczonych próbek. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania do wykonania kilku zleceń 

jednocześnie, co nie może wydłużyć czasu realizacji poszczególnych zadań. 

4. Przycięcie każdej publikacji dokonywane będzie według załączonego do każdego 

Zlecenia wzoru. 

5. Każdy egzemplarz książki musi być zapakowany w folię termokurczliwą. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył cały nakład własnym transportem, 

spakowany z najwyższą starannością, zabezpieczającą publikacje w należyty sposób 

przed zniszczeniem, w paczkach do 10 kilogramów, zawierających taką samą liczbę 

egzemplarzy, opatrzonych informacją o liczbie egzemplarzy w paczce i tytule 

publikacji. Wykonawca dostarczy i złoży nakład we wskazane przez Zamawiającego 

miejsce. Za zniszczenia wynikające z nienależytego zabezpieczenia publikacji 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dzień wcześniej 

telefonicznie bądź mailowo zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy nakładu. 

7. Odbiór publikacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez 

wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Termin usunięcia wad nieprzyjętych egzemplarzy - 10 dni. 

 

Wymagania dotyczące w/w usług 

Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć jedną osobę do stałego kontaktu ze 

Zleceniodawcą. 

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia Zamawiającemu (pisemnie lub drogą 

elektroniczną) otrzymania Zlecenia i przesyłanych elektronicznie plików z materiałami do 

druku oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ciągu dwóch dni od ich otrzymania. Brak 

reakcji ze strony Wykonawcy w ww. terminie będzie uważany za brak zastrzeżeń do 

otrzymanego Zlecenia i materiałów. 
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Wykonawca udzieli 6-miesięcznej gwarancji Zamawiającemu na błędy w druku oraz 

oprawę publikacji. Poprawienie egzemplarzy musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 

dni roboczych od momentu poinformowania Wykonawcy o wadach. Koszty odbioru 

wadliwych egzemplarzy ponosi Wykonawca. 


