
Załącznik nr 5a do SIWZ  
(cz. I)  

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I 
 
 
Druk i dostawa Katalogu wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru, w dwóch formatach, każdy format  
w trzech wersjach językowych. 
 
1. Parametry techniczne, format duży:  

Format: 230 x 280 mm 
Środek: 208 str., papier Maxisilk 150 g, 4+4 CMYK 
Okładka: skrzydełka 200 mm, papier Maxisilk 300 g z uszlachetnieniem folią soft touch, 4+4 

CMYK 
Oprawa: miękka szyto-klejona 
Wydruk próbny całości wersji polskiej plus 10 stron A3 próba certyfikowana wybranych 
fragmentów na papierze docelowym 
Nakład: wersja polska – 3 000 egzemplarzy 

 wersja angielska – 1 000 egzemplarzy 

 wersja rosyjska – 1 000 egzemplarzy 

Publikacja będzie posiadała nr ISBN  
 
2. Parametry techniczne, format mały: 

Format: 140 x 170 mm  
Środek: 112 str., papier Maxisilk 135 g, 4+4 CMYK 
Okładka: skrzydełka 120 mm, papier Maxisilk 200 g z uszlachetnieniem folią soft touch, 4+4 

CMYK  
Oprawa: miękka szyto-klejona 
Nakład: wersja polska – 5 000 egzemplarzy 

 wersja angielska – 1 500 egzemplarzy 

 wersja rosyjska – 1 500 egzemplarzy 

Publikacja będzie posiadała nr ISBN  
 
3. Zadania Zamawiającego i Wykonawcy  
Zamawiający zobowiązuje się do:  
przekazania Wykonawcy do 15 listopada 2020 roku plików złożonej i przygotowanej do druku wersji 
polskiej dużego formatu do przygotowania wydruków próbnych, 

przekazania Wykonawcy do 2 grudnia 2020 roku plików złożonych i przygotowanych do druku 
wszystkich wersji publikacji, bieżącego udzielania odpowiedzi w przypadku pytań/wątpliwości 
Wykonawcy.  

 
Wykonawca zobowiązuje się do:  
wydrukowania wymaganego wydruku próbnego i dostarczenia go pod adres wskazany przez 
Zamawiającego w terminie do 7 dni od otrzymania plików do wydruku, 

wydrukowania całego nakładu wszystkich wersji publikacji i dostawy z rozładunkiem do siedziby 
Zamawiającego w terminie wynikającym ze złożonej oferty i podpisanej umowy.  

 
4. Warunki współpracy 
Wykonawca oraz Zamawiający wyznaczą osoby odpowiedzialne za kontakty robocze pomiędzy 
stronami (m.in. przekazanie niezbędnych plików, udzielanie wskazówek). Kontakty robocze pomiędzy 
stronami będą odbywać się telefoniczne i/lub drogą elektroniczną.  

 



5. Zasady dostarczenia  
Wykonawca dostarczy publikacje do siedziby Zamawiającego (adres: Białystok, ul. Węglowa 1),  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 na własny koszt i ryzyko, nie później niż w terminie 
wynikającym ze złożonej oferty i podpisanej umowy. 

Publikacje zostaną dostarczone w trwałym kartonie, co zagwarantuje sprawny i bezpieczny transport. 
Kartony będą opatrzone informacją o zawartości i liczbie sztuk.  

Odbiór publikacji zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
podpisanego  
w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.  


