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załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Dostawa prasy codziennej oraz czasopism w wersji papierowej na potrzeby wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych (WSJO) 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa dla Jednostek prasy codziennej oraz czasopism  

w wersji papierowej.  

2. Zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Jednostek wraz z adresami dostaw określa Załącznik 

nr 1 tj. opis przedmiotu zamówienia (wykaz tytułów wydawniczych wsjo, tabele 1 - 40).  

3. Dostawa prasy będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z cyklem wydawniczym poszczególnych tytułów 

wydawniczych, w terminie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z zastrzeżeniem pkt 4. 

4. Wykonawca gwarantuje terminową dostawę zamówionej prasy poczynając od pierwszego do ostatniego 

numeru wydania za 2022 rok. Wspólny Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy tytułów 

wydawniczych za rok 2022, objętych opóźnieniem ze strony wydawcy po 31 grudnia 2022 r., jednakże nie 

później niż do 31 października 2023 r. 

5. Prasa będzie dostarczana przez Wykonawcę do miejsc wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia  

w dni robocze do godziny 7.00: 

1) dzienniki, tygodniki – w każdym dniu odpowiadającym dacie ich wydania, 

2) dwutygodniki – w ciągu 2 dni roboczych od daty wydania, 

3) miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, nieregularniki – w ciągu 3 dni roboczych od daty 

wydania.  

6. Prasa sobotnio-niedzielna oraz prasa ukazująca się w dzień wolny od pracy będzie dostarczona 

najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy, z uwzględnieniem pkt. 5. 

7. Za dni robocze, na potrzeby niniejszej umowy, uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

8. Prasa powinna być dostarczona w nienaruszonym stanie, odpowiednio zabezpieczona przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych wraz z załączonym dowodem 

dostawy zawierającym przede wszystkim informacje na temat: numeru wydania, tytułu i ilości egzemplarzy 

dostarczonych. 

9. W przypadku tytułów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których ich wydawcy oferują 

również nieodpłatną wersję elektroniczną tych tytułów, Wykonawca bezpłatnie dostarczy Jednostce hasła 

zapewniające bezpośredni dostęp do zasobów elektronicznych do tych tytułów w ciągu 14 dni od dnia 

zawarcia umowy.   

 

 

Załączniki tabele 1-40: Formularze cenowe  

Do oferty Wykonawca załączy wypełnione i podpisane załączniki nr 1 – 40 (tabele). 


