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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1) Przedmiotem Zamówienia są usługi drukowania wraz ze składem i introligatornią, materiałów 

poligraficznych na potrzeby Muzeum Warszawy, tj. w szczególności:  

a) ulotki – w różnych formatach (składane i nieskładane), gładki papier niepowlekany, offset 150 g, 

kolorystyka 4+4, oferty Muzeum, plany wystaw, programy wydarzeń, przewidywany nakład 

sumaryczny 66 000 szt. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sztuk) / liczba orientacyjna; 

b) plakaty – formaty A2 lub B1, na matowej kredzie 135 g, kolorystyka 4+0, przewidywany nakład 

sumaryczny 1100 szt. (tysiąc sto sztuk) / liczba orientacyjna; 

c) broszury edukacyjne – kilkudziesięciostronicowe szyte lub klejone lub szyto-klejone z okładką 

300 g, folia matowa, środek: gładki papier niepowlekany, offset 120 g, kolorystyka 4+4, 

przewidywany nakład sumaryczny 5 500 szt. (słownie: pięć i pół tysiąca sztuk) / liczba 

orientacyjna; 

d) zaproszenia, pocztówki – niepowlekany papier 300 g, kolorystyka 4+4, przewidywany nakład 

sumaryczny 4 500 szt. (słownie: cztery tysiące pięćset sztuk) / liczba orientacyjna; 

e) wizytówki – 85 mm x 55 mm, papier typu munken pure rough 300 g (papier niepowlekany o 

zwiększonym stopniu spulchnienia i kremowym odcieniu bieli 300 g), kolorystyka 2+2 (czerń + 

pantone); 25 rodzajów po 100 szt. / liczba orientacyjna 

 

2) Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie na etapie umowy ramowej przewidzieć dokładnie (precyzyjnie) 

rodzajów i ilości przedmiotów druku na okres do końca 2016 roku. Przedstawione poniżej dane wynikają 

z zamówień zrealizowanych w latach ubiegłych oraz uwzględniają ogólne przewidywania zmian w tym 

zakresie. 

3) Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis, w szczególności: rodzaj papieru, technologia druku, 

kolorystyka, rodzaje czcionek, projekty graficzne, itd.), ilości (nakład) oraz termin realizacji zostaną 

szczegółowo określone w momencie przystąpienia przez Zamawiającego do udzielania zamówienia 

publicznego, o którym mowa w art. 101 ust. 1 Ustawy.  

UWAGA: Zamawiający informuje, że w Zamówieniach realizowanych na podstawie Umowy 

ramowej, obowiązywać będą bardzo krótkie terminy ich realizacji. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia nakładów materiałów, o których 

mowa w pkt 1, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia  przy użyciu odpowiedniego 

potencjału technicznego, tj. przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń technicznych, niezbędnych do 

wykonania zamówienia z należytą starannością, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych, 

przez co Zamawiający rozumie co najmniej: 

- maszynę offsetową czterokolorową co najmniej pół format, 

- falcerkę kasetową z perforatorem, 

- bigówkę rotacyjną z perforatorem, 



 Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy-  

Umowa ramowa 

                             MW/ZP/10/PN/2016 

2 
 

 
 

- gilotynę, 

- zszywarkę, 

- oklejarkę termiczną lub introligatornię.  

6) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia (w szczególności obsługi narzędzi i 

urządzeń wymienionych w pkt 5 powyżej) przy użyciu osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, gwarantujące wykonanie zamówienia 

z należytą starannością, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 

7) Zamawiający wymaga, aby nośniki (papiery) użyte do produkcji materiałów poligraficznych były 

fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku), 

składowane zgodnie z zaleceniami producenta nośnika. 

8) Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego, do miejsca przez niego wskazanego, 

zamówione materiały własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. 

9) Każdorazowo dostarczenie, załadunek i rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10) Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie dostarczanych rzeczy przed uszkodzeniem podczas 

ich  transportu, załadunku i rozładunku oraz wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; 

11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i w 

zgodzie ze wszelkimi normami prawnymi oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, jak 

również zgodnie z normami etycznymi oraz z powszechnie przyjętymi zasadami wykonywania usług o 

tym charakterze. 

12) Złożenie więcej niż jednej Oferty lub złożenie Oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje 

odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę Ofert. 

 

 

Wszystkie wymienione materiały poligraficzne są podane przykładowo, jedynie w celu oceny ofert złożonych 

w niniejszym postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy ramowej.  

 

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wskazanych parametrów +/- 5 %. 

 


