Załącznik nr 1A do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka
Lp.

Parametry

Wydawnictwo M1

Wydawnictwo M2

od 20 do 26

od 6 do 10

2 Nakład 1 edycji 2)

od 10 000 egz. do 20 000 egz.

od 10 000 egz. do 16 000 egz.

3 Format 3)

zbliżony do A4 - 205x285 mm

zbliżony do A4 - 205x285 mm

wnętrze

od 112 do 200 stron

od 112 do 200 stron

okładka

4 strony

4 strony

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, ,
dodatkowy kolor

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, ,
dodatkowy kolor

papier kreda 200 g/m²

papier kreda 200 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie

lakier UV lub folia jednostronnie

papier kreda 80 g/m²

papier kreda 80 g/m²

klejona miękka

klejona miękka

1 Liczba edycji 1)

4 Objętość 3)

5 Technika druku

okładka
6 Surowce 3)

wnętrze

7 Oprawa

8 Inserty 5)

4)

wkładane do wydawnictwa (wrzutka wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)
wydawnictwa + jeden insert)
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9 System CTP

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Przekazanie materiałów
10
wydawniczych przez WIW

Wydruk próbny
okładki (proof)
i impozycja
11 publikacji
(wydruk w
formie
6)
zeszytowej)

Termin
wykonania i
12
dostawy danej
edycji

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

w plikach PDF – na płycie CD-R lub
w plikach PDF – na płycie CD-R lub
DVD albo w trybie elektronicznym za DVD albo w trybie elektronicznym za
pomocą FTP
pomocą FTP

termin
dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie dłużej przed akceptacją do druku, nie dłużej
niż 2 dni od przekazania materiałów niż 2 dni od przekazania materiałów
przez WIW
przez WIW

sposób
dostarczenia

dostarczany do WIW na własny koszt dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy
Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do 6 dni od dnia
nie dłużej niż do 6 dni od dnia
złożenia lub przesłania przez WIW – złożenia lub przesłania przez WIW –
za potwierdzeniem - materiałów
za potwierdzeniem - materiałów
redakcyjnych w formacie PDF
redakcyjnych w formacie PDF

liczba odbiorców

maksymalnie dziesięciu odbiorców
(głównie w Warszawie)

maksymalnie dziesięciu odbiorców
(głównie w Warszawie)

po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub
na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub
na palecie

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

13 Pakowanie

14 Inne obowiązki Wykonawcy

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
za obsługę Zamawiającego w
za obsługę Zamawiającego w
sprawach dotyczących realizacji
sprawach dotyczących realizacji
umowy pomiędzy Wykonawcą a
umowy pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, bez dodatkowych
Zamawiającym, bez dodatkowych
kosztów
kosztów
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1)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa
(poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

2)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego
w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego
w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga
wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

3)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie
zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

4)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów
okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje
uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okladki (banderolowanie,
obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane
w podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej
wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o
zawarcie umowy realizacyjnej.

5)

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej
edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy
uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia
druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

6)

Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
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Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka
Lp.

Parametry

Wydawnictwo M3

Wydawnictwo M4

od 8 do 14

od 6 do 8

2 Nakład 1 edycji 2)

od 5 000 egz. do 6 000 egz.

od 500 egz. do 1 200 egz.

3 Format 3)

zbliżony do A4 - 205x285 mm

zbliżony do B5 - 165x240mm

wnętrze

od 144 do 200 stron

od 64 do 200 stron

okładka

4 strony

4 strony

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

wnętrze -offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,
okładka pantone, tłoczenie logo

papier kreda 200 g/m²

papier karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie

folia lub lakier UV jednostronnie

papier kreda 80 g/m²

papier offset 80 g/m²

7 Oprawa

klejona miękka

klejona miękka

8 Inserty 5)

wkładane do wydawnictwa
(wrzutka luzem) lub wklejane lub
foliowane z wydawnictwem (jeden
egzemplarz wydawnictwa + jeden
insert)

wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)

1 Liczba edycji 1)

4 Objętość 3)

5 Technika druku

okładka
6 Surowce 3)

wnętrze

4)
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9 System CTP

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Przekazanie materiałów
10
wydawniczych przez WIW

w plikach PDF – na płycie CD-R lub w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD
DVD albo w trybie elektronicznym
albo w trybie elektronicznym za
za pomocą FTP
pomocą FTP

Wydruk próbny
okładki (proof)
i impozycja
11 publikacji
(wydruk w
formie
6)
zeszytowej)

Termin
wykonania i
12
dostawy danej
edycji

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

termin
dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie
dłużej niż 2 dni od przekazania
materiałów przez WIW

przed akceptacją do druku, nie dłużej
niż 2 dni od przekazania materiałów
przez WIW

sposób
dostarczenia

dostarczany do WIW na własny
koszt Wykonawcy

dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy

termin

liczba odbiorców

nie dłużej niż do 6 dni od dnia
nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia
złożenia lub przesłania przez WIW
lub przesłania przez WIW – za
– za potwierdzeniem - materiałów
potwierdzeniem - materiałów
redakcyjnych w formacie PDF
redakcyjnych w formacie PDF

maksymalnie trzech odbiorców

maksymalnie trzech odbiorców

po 10 egzemplarzy, z naklejką
po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową
tytułową lub w paczki do 10 kg lub
lub w paczki do 10 kg lub na palecie
na palecie

13 Pakowanie

odbieranie innych materiałów od odbieranie innych materiałów od WIW
WIW na własny koszt
na własny koszt

14 Inne obowiązki Wykonawcy

wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za obsługę
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
Zamawiającego w sprawach
obsługę Zamawiającego w sprawach
dotyczących realizacji umowy
dotyczących realizacji umowy pomiędzy
pomiędzy Wykonawcą a
Wykonawcą a Zamawiającym, bez
Zamawiającym, bez dodatkowych
dodatkowych kosztów
kosztów
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1)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej
lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

2)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w
zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w
zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny
takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

3)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie
zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

4)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów
okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje
uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okladki (banderolowanie,
obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w
podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej
wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o
zawarcie umowy realizacyjnej.

5)

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej
edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy
uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia
druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

6)

Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
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Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka
Lp.

Parametry

Wydawnictwo M5

1 Liczba edycji 1)

Wydawnictwo M6

od 1 do 10

od 1 do 10

od 500 egz. do 20 000 egz.

od 500 egz. do 20 000 egz.

zbliżony do A4 - 205x285 mm

zbliżony do A4 - 205x285 mm

wnętrze

od 64 do 200

od 16 do 64 stron

okładka

4 strony

4 strony

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda 200 g/m²

papier kreda od 100 do 200 g/m²
lub karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie

lakier UV lub folia jednostronnie

papier kreda 80 g/m²

papier kreda od 80 do 150 g/m²

klejona miękka

zeszytowa, szyta drutem, dwa
uderzenia

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

2 Nakład 1 edycji 2)

3 Format 3)

4 Objętość 3)

5 Technika druku

okładka
6 Surowce 3)

wnętrze

7 Oprawa

4)

8 Inserty 5)
wkładane do wydawnictwa (wrzutka wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)
wydawnictwa + jeden insert)
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9 System CTP

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Przekazanie materiałów
10
wydawniczych przez WIW

Wydruk próbny
okładki (proof)
i impozycja
11 publikacji
(wydruk w
formie
6)
zeszytowej)

Termin
wykonania i
12
dostawy danej
edycji

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

w plikach PDF – na płycie CD-R lub
w plikach PDF – na płycie CD-R lub
DVD albo w trybie elektronicznym za DVD albo w trybie elektronicznym za
pomocą FTP
pomocą FTP

termin
dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie dłużej przed akceptacją do druku, nie dłużej
niż 2 dni od przekazania materiałów niż 2 dni od przekazania materiałów
przez WIW
przez WIW

sposób
dostarczenia

dostarczany do WIW na własny koszt dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy
Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do 6 dni od dnia
nie dłużej niż do 6 dni od dnia
złożenia lub przesłania przez WIW – złożenia lub przesłania przez WIW –
za potwierdzeniem - materiałów
za potwierdzeniem - materiałów
redakcyjnych w formacie PDF
redakcyjnych w formacie PDF

liczba odbiorców

13 Pakowanie

14 Inne obowiązki Wykonawcy

maksymalnie trzech odbiorców

maksymalnie trzech odbiorców

po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub
na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub
na palecie

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
za obsługę Zamawiającego w
za obsługę Zamawiającego w
sprawach dotyczących realizacji
sprawach dotyczących realizacji
umowy pomiędzy Wykonawcą a
umowy pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, bez dodatkowych
Zamawiającym, bez dodatkowych
kosztów
kosztów

Postępowanie numer 10/2020, Załącznik nr 1A do SIWZ, Strona 8 z 24

Załącznik nr 1A do SIWZ

1)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa
(poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

2)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego
w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego
w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga
wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

3)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie
zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

4)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów
okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje
uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okladki (banderolowanie,
obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane
w podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej
wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o
zawarcie umowy realizacyjnej.

5)

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej
edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy
uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia
druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

6)

Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
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Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka
Parametry

Lp.
1

Liczba edycji 1)

2

3

Format

4

5

od 1 do 5

Nakład 1 edycji 2)

od 500 egz. do 2 000 egz.

od 500 egz. do 2 000 egz.

3)

zbliżony do A4 - 205x285 mm

zbliżony do B5 - 165x240mm

wnętrze

od 64 do 240 stron

od 16 do 64 stron

okładka

4 strony

4 strony

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda od 100 do 200 g/m²
lub karton GC1, 230 g/m²

papier kreda od 100 do 200 g/m²
lub karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie

lakier UV lub folia jednostronnie

papier offset od 70 do 80 g/m² lub
papier kreda od 80 do 150 g/m²

papier offset od 70 do 80 g/m² lub
papier kreda od 80 do 150 g/m²

klejona miękka

zeszytowa, szyta drutem, dwa
uderzenia

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

Objętość 3)

Technika druku

Surowce

3)

wnętrze

7

8

Wydawnictwo M8

od 1 do 5

okładka
6

Wydawnictwo M7

Oprawa

4)

Inserty 5)
wkładane do wydawnictwa (wrzutka wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)
wydawnictwa + jeden insert)
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9

System CTP

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Przekazanie materiałów
10
wydawniczych przez WIW
Wydruk
próbny okładki
(proof) i
impozycja
11
publikacji
(wydruk w
formie
6)
zeszytowej)

Termin
wykonania i
12
dostawy danej
edycji

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

w plikach PDF – na płycie CD-R lub
w plikach PDF – na płycie CD-R lub
DVD albo w trybie elektronicznym za DVD albo w trybie elektronicznym za
pomocą FTP
pomocą FTP

termin
dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie dłużej przed akceptacją do druku, nie dłużej
niż 2 dni od przekazania materiałów niż 2 dni od przekazania materiałów
przez WIW
przez WIW

sposób
dostarczenia

dostarczany do WIW na własny koszt dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy
Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do 6 dni od dnia
nie dłużej niż do 6 dni od dnia
złożenia lub przesłania przez WIW – złożenia lub przesłania przez WIW –
za potwierdzeniem - materiałów
za potwierdzeniem - materiałów
redakcyjnych w formacie PDF
redakcyjnych w formacie PDF

liczba
odbiorców

13 Pakowanie

14 Inne obowiązki Wykonawcy

maksymalnie trzech odbiorców

maksymalnie trzech odbiorców

po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub
na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub
na palecie

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
za obsługę Zamawiającego w
za obsługę Zamawiającego w
sprawach dotyczących realizacji
sprawach dotyczących realizacji
umowy pomiędzy Wykonawcą a
umowy pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, bez dodatkowych
Zamawiającym, bez dodatkowych
kosztów
kosztów
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1)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa
(poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

2)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu
określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej
nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa.
Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie
umowy realizacyjnej.

3)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym
opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

4)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów
okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje
uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okladki (banderolowanie,
obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to
przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej
wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o
zawarcie umowy realizacyjnej.

5)

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej
edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy
uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia
druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

6)

Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
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Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka
Parametry

Lp.

Wydawnictwo M9

Wydawnictwo M10

od 1 do 5

od 1 do 2

1

Liczba edycji 1)

2

Nakład 1 edycji 2)

od 500 egz. do 2 000 egz.

od 500 egz. do 2 000 egz.

3

Format

3)

zbliżony do B5 - 165x240mm

zbliżony do B6 - 120x165 mm

wnętrze

od 64 do 440 stron

od 16 do 64 strony

okładka

4 strony

4 strony

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda od 100 do 200 g/m²
lub karton GC1, 230 g/m²

papier kreda od 100 do 200 g/m²
lub karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie

lakier UV lub folia jednostronnie

papier offset od 70 do 80 g/m² lub
papier kreda od 80 do 100 g/m²

papier offset od 70 do 80 g/m² lub
papier kreda od 80 do 110 g/m²

klejona miękka

zeszytowa, szyta drutem, dwa
uderzenia

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

4

5

Objętość 3)

Technika druku

okładka
6

Surowce

3)

wnętrze

7

8

Oprawa

4)

Inserty 5)
wkładane do wydawnictwa (wrzutka wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)
wydawnictwa + jeden insert)
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9

System CTP

10

Przekazanie materiałów
wydawniczych przez WIW

11

Wydruk próbny
okładki (proof)
i impozycja
publikacji
(wydruk w
formie
6)
zeszytowej)

12

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Termin
wykonania i
dostawy danej
edycji

14

w plikach PDF – na płycie CD-R lub
w plikach PDF – na płycie CD-R lub
DVD albo w trybie elektronicznym za DVD albo w trybie elektronicznym za
pomocą FTP
pomocą FTP

termin
dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie dłużej przed akceptacją do druku, nie dłużej
niż 2 dni od przekazania materiałów niż 2 dni od przekazania materiałów
przez WIW
przez WIW

sposób
dostarczenia

dostarczany do WIW na własny koszt dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy
Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do 6 dni od dnia
nie dłużej niż do 6 dni od dnia
złożenia lub przesłania przez WIW – złożenia lub przesłania przez WIW –
za potwierdzeniem - materiałów
za potwierdzeniem - materiałów
redakcyjnych w formacie PDF
redakcyjnych w formacie PDF

liczba odbiorców

13

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Pakowanie

Inne obowiązki Wykonawcy

maksymalnie trzech odbiorców

maksymalnie trzech odbiorców

po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub
na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub
na palecie

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
za obsługę Zamawiającego w
za obsługę Zamawiającego w
sprawach dotyczących realizacji
sprawach dotyczących realizacji
umowy pomiędzy Wykonawcą a
umowy pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, bez dodatkowych
Zamawiającym, bez dodatkowych
kosztów
kosztów
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1)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa
(poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

2)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego
w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego
w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga
wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

3)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie
zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

4)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów
okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje
uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okladki (banderolowanie,
obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane
w podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej
wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o
zawarcie umowy realizacyjnej.

5)

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej
edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy
uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia
druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

6)

Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
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Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka
Lp.

Parametry

Wydawnictwo M11

1 Liczba edycji 1)

Wydawnictwo M12

od 1 do 4

od 1 do 12

od 500 egz. do 2 000 egz.

od 500 egz. do 20 000 egz.

zbliżony do B6 - 120x165 mm

zbliżony do B5 - 165x240mm

wnętrze

od 64 do 240 stron

od 8 do 32 stron

okładka

4 strony

4 strony

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda od 100 do 200 g/m² lub
karton GC1, 230 g/m²

papier kreda od 100 do 200 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie,
dodatkowy kolor

lakier UV lub folia jednostronnie

papier offset od 70 do 80 g/m² lub
papier kreda od 80 do 110 g/m²

papier offset od 70 do 80 g/m² lub
papier kreda od 80 do 100 g/m²

klejona miękka

zeszytowa, szyta drutem (dwa
uderzenia)

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)

wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)

2 Nakład 1 edycji 2)

3 Format 3)

4 Objętość 3)

5 Technika druku

okładka
6 Surowce 3)

wnętrze

7 Oprawa

4)

8 Inserty 5)
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9 System CTP

Przekazanie materiałów
10
wydawniczych przez WIW

Wydruk próbny
okładki (proof)
i impozycja
11 publikacji
(wydruk w
formie
6)
zeszytowej)

Termin
wykonania i
12
dostawy danej
edycji

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

w plikach PDF – na płycie CD-R lub
DVD albo w trybie elektronicznym za
pomocą FTP

w plikach PDF – na płycie CD-R lub
DVD albo w trybie elektronicznym za
pomocą FTP

termin
dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie dłużej przed akceptacją do druku, nie dłużej
niż 2 dni od przekazania materiałów niż 2 dni od przekazania materiałów
przez WIW
przez WIW

sposób
dostarczenia

dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do 6 dni od dnia
nie dłużej niż do 6 dni od dnia
złożenia lub przesłania przez WIW – za złożenia lub przesłania przez WIW – za
potwierdzeniem - materiałów
potwierdzeniem - materiałów
redakcyjnych w formacie PDF
redakcyjnych w formacie PDF

liczba
odbiorców

maksymalnie trzech odbiorców

dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy

maksymalnie trzech odbiorców

po 10 egzemplarzy, z naklejką
po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub na tytułową lub w paczki do 10 kg lub na
palecie
palecie

13 Pakowanie

14 Inne obowiązki Wykonawcy

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
za obsługę Zamawiającego w
sprawach dotyczących realizacji
umowy pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, bez dodatkowych
kosztów

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
za obsługę Zamawiającego w
sprawach dotyczących realizacji
umowy pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, bez dodatkowych
kosztów

Postępowanie numer 10/2020, Załącznik nr 1A do SIWZ, Strona 17 z 24

Załącznik nr 1A do SIWZ

1)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej
lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

2)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w
zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w
zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny
takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

3)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie
zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

4)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów
okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje
uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okladki (banderolowanie,
obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w
podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej
wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o
zawarcie umowy realizacyjnej.

5)

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej
edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy
uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku
insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

6)

Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
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Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka
Lp.

Parametry

Wydawnictwo M13

Wydawnictwo M14

od 1 do 12

od 1 do 5

od 500 egz. do 20 000 egz.

od 500 egz. do 2 000 egz.

zbliżony do A4 - 205x285 mm

A5 - 148x210 mm

wnętrze

od 8 do 32 stron

od 16 do 64 stron

okładka

4 strony

4 strony

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda od 100 do 200 g/m²

papier kreda od 100 do 200 g/m² lub
karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie

lakier UV lub folia jednostronnie,
dodatkowy kolor

papier offset od 70 do 80 g/m² lub
papier kreda od 80 do 100 g/m²

papier offset od 70 do 80 g/m² lub
papier kreda od 80 do 150 g/m²

zeszytowa, szyta drutem (dwa
uderzenia)

zeszytowa, szyta drutem, dwa
uderzenia

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem

wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)

wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)

1 Liczba edycji 1)
2 Nakład 1 edycji 2)

3 Format 3)

4 Objętość 3)

5 Technika druku

okładka
6 Surowce 3)

wnętrze

7 Oprawa

4)

8 Inserty 5)
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9 System CTP

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Przekazanie materiałów
10
wydawniczych przez WIW
Wydruk
próbny okładki
(proof) i
impozycja
11
publikacji
(wydruk w
formie
6)
zeszytowej)

Termin
wykonania i
12
dostawy danej
edycji

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

w plikach PDF – na płycie CD-R lub
w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD
DVD albo w trybie elektronicznym za albo w trybie elektronicznym za pomocą
pomocą FTP
FTP

termin
dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie dłużej przed akceptacją do druku, nie dłużej niż
niż 2 dni od przekazania materiałów 2 dni od przekazania materiałów przez
przez WIW
WIW

sposób
dostarczenia

dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy

termin

liczba
odbiorców

dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy

nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia
lub przesłania przez WIW – za
lub przesłania przez WIW – za
potwierdzeniem - materiałów
potwierdzeniem - materiałów
redakcyjnych w formacie PDF
redakcyjnych w formacie PDF

maksymalnie trzech odbiorców

maksymalnie trzech odbiorców

po 10 egzemplarzy, z naklejką
po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową
tytułową lub w paczki do 10 kg lub na
lub w paczki do 10 kg lub na palecie
palecie

13 Pakowanie

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

14 Inne obowiązki Wykonawcy

odbieranie innych materiałów od WIW
na własny koszt

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
obsługę Zamawiającego w sprawach
obsługę Zamawiającego w sprawach
dotyczących realizacji umowy
dotyczących realizacji umowy pomiędzy
pomiędzy Wykonawcą a
Wykonawcą a Zamawiającym, bez
Zamawiającym, bez dodatkowych
dodatkowych kosztów
kosztów
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1)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej
lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

2)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w
zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w
zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny
takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

3)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji formatu
i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie
zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

4)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów
okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje
uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okladki (banderolowanie, obwoluta,
opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w
podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej
wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o
zawarcie umowy realizacyjnej.

5)

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji,
zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy
uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku
insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

6)

Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
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Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka
Parametry

Lp.

Wydawnictwo M15

1

Liczba edycji 1)

2

Nakład 1 edycji 2)

od 500 egz. do 2 000 egz.

3

Format

3)

A5 - 148x210 mm

4

5

od 1 do 10

wnętrze

od 64 do 360 stron

okładka

4 strony

Objętość 3)

offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,
dodatkowy kolor

Technika druku

okładka
6

Surowce

3)

lakier UV lub folia jednostronnie

wnętrze

7

Oprawa

4)

papier kreda od 100 do 200 g/m² lub
karton GC1, 230 g/m²

papier offset od 70 do 80 g/m² lub
papier kreda od 80 do 150 g/m²

klejona miękka

każde z wydawnictw może być
wydawnictwem samodzielnym lub
insertem
8

Inserty 5)
wkładane do wydawnictwa (wrzutka
luzem) lub wklejane lub foliowane z
wydawnictwem (jeden egzemplarz
wydawnictwa + jeden insert)
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9

System CTP

liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Przekazanie materiałów
10
wydawniczych przez WIW
Wydruk
próbny okładki
(proof) i
impozycja
11
publikacji
(wydruk w
formie
6)
zeszytowej)

Termin
wykonania i
12
dostawy danej
edycji

w plikach PDF – na płycie CD-R lub
DVD albo w trybie elektronicznym za
pomocą FTP

termin
dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie dłużej
niż 2 dni od przekazania materiałów
przez WIW

sposób
dostarczenia

dostarczany do WIW na własny koszt
Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do 6 dni od dnia
złożenia lub przesłania przez WIW – za
potwierdzeniem - materiałów
redakcyjnych w formacie PDF

liczba
odbiorców

maksymalnie trzech odbiorców

po 10 egzemplarzy, z naklejką
tytułową lub w paczki do 10 kg lub na
palecie

13 Pakowanie

odbieranie innych materiałów od
WIW na własny koszt

14 Inne obowiązki Wykonawcy

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
za obsługę Zamawiającego w
sprawach dotyczących realizacji
umowy pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, bez dodatkowych
kosztów
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1)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa
(poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

2)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego
w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu
określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie
wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

3)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie
zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

4)

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów
okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje
uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okladki (banderolowanie,
obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to
przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej
wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o
zawarcie umowy realizacyjnej.

5)

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej
edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy
uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia
druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

6)

Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.
Z upoważnienia Dyrektora Wojskowego Instytutu wydawniczego

Dorota
Sypniewska

Elektronicznie podpisany przez
Dorota Sypniewska
Data: 2020.11.12 08:45:16 +01'00'
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