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Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV:   Kod: 79823000-9 
Nazwa: Usługi drukowania i dostawy      

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego                  
w Poznaniu w 2017 roku. 

2. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od daty udzielenia zamówienia do 31.12.2017 r.                                      
lub do wyczerpania kwoty na jaką zawarto umowę. 

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać z należytą starannością  
i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz według swej 
najlepszej wiedzy i umiejętności. 

4. Świadczenie usług poligraficznych odbywać się będzie na materiałach Wykonawcy, zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr … do SIWZ. 

5. Cena przedmiotu zamówienia winna zawierać: cenę druku, introligatorni, naświetlenia, wszelkie koszty 
związane z doręczeniem wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce na 
terenie Poznania, wskazane przez Zamawiającego oraz inne koszty ponoszone w celu realizacji 
zamówienia. 

6. Po stronie Wykonawcy leżą koszty dowozu druków z wniesieniem, do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego (siedziba ZTM lub inne miejsce na terenie Poznania). 

7. Przy zleceniu poszczególnych druków Zamawiający określi sposób w jaki powinny być zapakowane 
dostarczone wydruki. 

8. Należność za odebraną partię zamówienia zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie … dni od 
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu 
odbioru tejże partii i stwierdzeniu zgodności z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 
10. W przypadku wystąpienia błędów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wydrukowanych 

materiałach, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany w terminie 3 dni roboczych od chwili 
zgłoszenia wad. 

11. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia  próbnych wydruków danego 
rodzaju zamówienia. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści merytorycznej oddanych do druku materiałów, ale 
nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem druku. 

13. Przedmiot zamówienia będzie przygotowany do druku przez Zamawiającego w wersji elektronicznej              
(plik CDR w Corelu lub PDF, przesłany na płycie CD lub pocztą e-mail), z wyłączeniem wizytówek, 
których przygotowanie projektów leży po stronie Wykonawcy. 

14. W OPZ zawarte zostały szacunkowe ilości nakładu, konieczne dla sporządzenia oferty. Rzeczywiste ilości 
będą wynikały z bieżących i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmiany wielkości (zmniejszenia lub zwiększenia) łącznego nakładu danego rodzaju materiałów 
poligraficznych wykazanych w OPZ, w ramach kwoty łącznego wynagrodzenia za wykonanie całości 
zamówienia. 

15. Parametry techniczne, opis i  szacunkowy nakład materiałów przeznaczonych do druku zostały określone  
w tabeli poniżej: 

 

L.p. 
Rodzaj 

przedmiotu 
zamówienia 

Parametry techniczne  Format Ilość  

sekcja 
odpowiedzialna 

za realizację 
przedmiotu 
zamówienia 

1 
Ulotka A4 

składana do A5 

papier offset 120g/m², (4 
strony) pełny kolor (4/4), 

uszlachetnienie: lakier 
dyspersyjny matowy 1/1, 

falcowanie 

A5 
70 000 
sztuk DR 

2 Ulotka A5 

offset, papier offset 120g/m², 
(2 strony) pełny kolor (4/4), 

uszlachetnienie: lakier 
dyspersyjny matowy 1/1 

A5 50 000 
sztuk 

DR 
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3 Ulotka A6 

offset, papier offset 120g/m², 
(2 strony) pełny kolor (4/4), 

uszlachetnienie: lakier 
dyspersyjny matowy 1/1                                
- format pocztówkowy 

A6 40 000 
sztuk DR 

4 Ulotka składana 
do DL 

offset, papier offset 120g/m², 
(2 strony) pełny kolor (4/4), 

uszlachetnienie: lakier 
dyspersyjny matowy 1/1 

A4 20 000 
sztuk DR 

5 Ulotka Zakładka 

offset, papier offset 160g/m², 
(2 strony) pełny kolor 

(4/4),lakier dyspersyjny 
matowy 1/1 

60 mm x 210 mm 50 000 
sztuk 

DR 

6 Kartka 
świąteczna 

format , papier offsetowy, 
kolor (4/4), gramatura papieru 
250g/m2, błyszcząca, składana 

210 mm x 100 mm 300 
sztuk DR 

7 Plakat 
papier kredowy matowy 

130g/m², kolor (4/0) B1 
20 

sztuk DR 

8 Ulotka 1 
papier kredowy, 120g/m², 

pełny kolor (4/0) A3 
16 000 
sztuk TA/TU 

9 Ulotka 2 
papier kredowy, 100g/m², 

pełny kolor (4/4), druk 
dwustronny 

A4 207 000 
sztuk 

TA/TU 

10 Ulotka 3 papier offsetowy, 100g/m², 
pełny kolor (4/0), filtr UV A5 25 000 

sztuk TA/TU 

11 Ulotka 4 

papier kredowy, 100g/m², 
pełny kolor (4/4), druk 

dwustronny, falcowanie  w „U” 
(2 zgięcia) 

A4 
15 000 
sztuk TA/TU 

12 Ulotka 5 papier offsetowy, 100g/m², 
pełny kolor (4/0), filtr UV 

A4 10 000 
sztuk 

TA/TU 

13 Ulotka 6 papier kredowy, 120g/m², 
pełny kolor (4/0), filtr UV A2 500 

sztuk TA/TU 

14 Naklejka 1 

folia samoprzylepna z klejem 
permanentnym, odporna na 

działanie warunków 
atmosferycznych (trwałość 

kleju min. 5 lat, odporność na 
temperatury w zakresie od  -

20° do + 60°C), połysk, 
zabezpieczona filtrem UV, 

pełny kolor (4/0) 

A4 20 000 
sztuk 

TA/TU 

15 Naklejka 

folia samoprzylepna z klejem 
permanentnym, odporna na 

działanie warunków 
atmosferycznych (trwałość 

kleju min. 5 lat, odporność na 
temperatury w zakresie od  -
20° do + 60°C), połysk, pełny 

kolor (4/0) 

10 cm x 12 cm 1 500 
sztuk 

TA/TU 

16 

CardCarier - 
ulotka 

informacyjna do 
kart PEKA na 

okaziciela 

papier offsetowy, druk 
dwustronny, pełen kolor (4/4), 
gramatura papieru 100g/m2 

A4 10 000 
sztuk 

 
 

IT 
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17 
Wniosek o 

wydanie karty 
PEKA 

papier offsetowy, biały, o 
gramaturze 80g/m2, druk 

dwustronny, nadruk czarny 
(1/0) 

A4 70 000 
sztuk SW 

18 

Potwierdzenie 
odbioru karty 

wniosek złożony 
w wersji  papier 

offsetowy, biały, o gramaturze 
80g/m2, druk jednostronny, 
klejony na lewej krawędzi, 

bloczek – 100 kartek 
papierowych (1/0) 

150 mm x 45 mm 
800 

sztuk 
(bloczków) 

SW 

19 

Oświadczenie 
posiadacza karty 
PEKA do Biletu 

Metropolitalnego 

papier offsetowy, biały, o 
gramaturze 80g/m2, druk 

jednostronny, (1/0) 
A4 40 000 

sztuk 
SW 

20 
Druk „ Arkusz 
spisu z natury 
uniwersalny” 

papier samokopiujący (oryginał 
plus 3 kopie), druk 

jednostronny, bloczek klejony 
na górnej krawędzi – 80 kartek 

A4 
50 

sztuk 
(bloczków) 

SW 

21 
Naklejka 1 "tu 

doładujesz kartę 
PEKA" 

folia samoprzylepna z klejem 
permanentnym, odporna na 

działanie warunków 
atmosferycznych (trwałość 

kleju min. 5 lat, odporność na 
temperatury w zakresie od  -

20° do + 60°C), połysk, 
zabezpieczona filtrem UV, 

kolor (4/0) 

A3 50 
sztuk SW 

22 
Naklejka 2 "tu 

doładujesz kartę 
PEKA" 

folia samoprzylepna z klejem 
permanentnym, odporna na 

działanie warunków 
atmosferycznych (trwałość 

kleju min. 5 lat, odporność na 
temperatury w zakresie od  -

20° do + 60°C), połysk, 
zabezpieczona filtrem UV, 

kolor (4/0) 

A4 150 
sztuk 

SW 

23 
Naklejka 3 "tu 

doładujesz kartę 
PEKA" 

folia samoprzylepna z klejem 
permanentnym, odporna na 

działanie warunków 
atmosferycznych (trwałość 

kleju min. 5 lat, odporność na 
temperatury w zakresie od  -

20° do + 60°C), połysk, 
zabezpieczona filtrem UV, 

kolor (4/0) 

A5 
148 mm x 210 mm 

200 
sztuk SW 

24 Okrągła naklejka 
bilety papierowe 

folia samoprzylepna z klejem 
permanentnym, odporna na 

działanie warunków 
atmosferycznych (trwałość 

kleju min. 5 lat, odporność na 
temperatury w zakresie  

od  -20° do + 60°C), połysk, 
zabezpieczona filtrem UV, 

kolor (4/0) 

średnica 
25 cm 

100 
sztuk 

SW 

25 
Okrągła naklejka 

karty na 
okaziciela 

folia samoprzylepna z klejem 
permanentnym, odporna na 

działanie warunków 
atmosferycznych (trwałość 

średnica 
25 cm 

100 
sztuk 

SW 
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kleju min. 5 lat, odporność na 
temperatury w zakresie od  -

20° do + 60°C), połysk, 
zabezpieczona filtrem UV, 

kolor (4/0) 

26 
Wizytówka 

dwustronna – 
info o BOK 

Druk: (2/2), Papier biały: 
Conqueror Biały 320g/m², 

Docięcie do formatu 
(prostokąt) 

85 mm x 55 mm 10 000 
sztuk SW 

27 Zdjęcie na piance 
pełny kolor (4/0), wydruk na 

piance 5mm 

B1 
707 mm x 1000 

mm 

10 
sztuk SW 

28 
 

Naklejki na szyby 
- oznaczenie 

godzin pracy POK 
(nowy Dębiec) 

folia samoprzylepna 
dwustronna, odporna na 

działanie warunków 
atmosferycznych (trwałość 

kleju min. 5 lat, odporność na 
temperatury w zakresie od  -

20° do + 60°C), połysk, 
zabezpieczona filtrem UV, 

kolor (4/4) 

150 mm x150 mm 
30 

sztuk SW 

29 

Tablica 
Informacyjna - 

oznaczenie nowy 
POK 

pełny kolor (4/0), wydruk na 
piance 5mm;  

Dokładny wymiar 
określony zostanie 
podczas składania 

zamówienia, 
wymiar 

orientacyjny:  
200 cm x 50 cm 

1 
sztuka 

SW 

30 

Plakat - mapki 
komunikacyjne 
POK Kaponiera 
(aktualizacyjne) 

papier kredowy matowy 
130g/m², kolor (4/0) 102 cm x 120 cm 10 

sztuk SW 

31 

Plakat - mapki 
komunikacyjne 
POK Kaponiera 
(aktualizacyjne) 

papier kredowy matowy 
130g/m², kolor (4/0) 

102 cm x 140 cm 5 
sztuk 

SW 

32 Listownik 
firmowy 

pełen kolor (4/0), gramatura 
papieru 100g/m² A4 40 000 

sztuk SO 

33 
Karta pracy 
kontrolerów 

biletów 

papier offsetowy, biały, o 
gramaturze 80g/m², druk 

dwustronny, nadruk czarny, 
(1/1) 

A4 
10 000 
sztuk SK 

34 Raport pracy 
kontrolera 

papier offsetowy, biały, o 
gramaturze 80g/m², druk 

dwustronny, nadruk czarny, 
(1/1) 

A4 2 000 
sztuk SK 

35 
Koperta biała z 

nadrukiem 

Koperty C6/C5 NK 114x229, 
okno prawe OKP 45x90 

zaklejona na mokro. 
114 mm x 229 mm 

40 000 
sztuk EW 
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Realizacja zamówienia pkt 1 - 7 (DR) z tabeli:  
 

1. Przewiduje się 10 – 15 dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego.  
2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany wzoru druku w zakresie grafiki 

oraz treści. 
 
Przykładowe wzory druków stanowią załącznik nr 1 – 7 
 
 

Realizacja zamówienia pkt 8 - 15 (TA/TU) z tabeli: 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany wzoru druku w zakresie grafiki 
oraz treści. 

2. Przewiduje się 10-15 dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
 
Przykładowe wzory druków stanowią załącznik nr 8 - 15 
 

 
Realizacja zamówienia pkt 16 (IT) z tabeli: 

1. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany wzorów druków.  
2. Przewiduje się 1-3 dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

 
Przykładowe wzory druków stanowią załącznik nr 16 
 
 

Realizacja zamówienia pkt 17 - 31 (SW) z tabeli  

      1. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany wzorów druków.  
      2. Przewiduje się 1-3 dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

 
Przykładowe wzory druków stanowią załącznik nr 17 – 31 
 
 

Realizacja zamówienia pkt 32 (SO) z tabeli  

      1. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany wzorów druków.  
      2. Przewiduje się 1-3 dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

 
          Przykładowy wzory druku stanowi załącznik nr 32 

 
 

Realizacja zamówienia pkt 33 - 34 (SK) z tabeli: 
 
      1. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany wzorów druków.  
      2. Przewiduje się 1-3 dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

 
Przykładowe wzory druków stanowią załącznik nr 33 - 34 
 
 

Realizacja zamówienia pkt 35 (EW) z tabeli: 
 

1. Przewiduje się 2 dostawy w trakcie trwania umowy, w zależności od  potrzeb Zamawiającego.  
      Pierwsza 20.000 szt. nadruk logo + opłata pocztowa 

Druga 20.000 szt. nadruk logo + opłata pocztowa 
 
Przykładowy wzór druku stanowi załącznik nr 35 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ilości zakontraktowanego przedmiotu 

zamówienia, co może polegać na ograniczeniu zamawianych dostaw.  


