
numer sprawy: KM-KZ-I.ZP.U.272.98.2021.MK 
załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

Opis przedmiotu umowy: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania, dostawy i insertowania 
pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” na 2022 r. – 11 wydań zawierających 
60 stron + 4 strony okładki dla każdego numeru w nakładzie 80 000 egzemplarzy (według koncepcji 
zamawiającego) 

1. Symbol CPV: 
1) 79810000-5 (usługi drukowania), 
2) 79800000-2 (usługi drukowania i powiązane), 
3) 79823000-9 (usługi drukowania i dostawy), 
4) 79920000-9 (pakowanie i podobne usługi), 
5) 79921000-6 (usługi pakowania zbiorczego), 
6) 79570000-0 (usługi w zakresie tworzenia list adresowych oraz usługi wysyłkowe). 

2. Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” posiada nr ISSN. Gazetę w 
druku obowiązuje VAT 8-procentowy. 

3. Wytyczne techniczne: 
1) format 205x275 mm, 
2) liczba stron: środek – 60,  
3) liczba stron: okładka – 4, 
4) liczba kolorów: środek – 4+4, 
5) liczba kolorów: okładka – 4+4, 
6) papier: środek – 57 g/m2–70 g/m2 (przedział uwarunkowany dostępnością papieru na rynku), 

7) papier: okładka – kreda 100 g/m2–130 g/m2 (przedział uwarunkowany dostępnością papieru na 
rynku), pierwsza i czwarta strona okładki – pokrycie folią matową, 

8) oprawa zeszytowa – szyta, dwie zszywki,  
9) impozycja lub CTP 64 strony, 
10) nakład: 80 000 egzemplarzy/wydanie. 

4. Pakowanie dla jednego wydania – maksymalnie 40 000 przesyłek z dwoma egzemplarzami „Mazowsza. 
serca Polski” oraz maksymalnie 40 000 przesyłek z jednym egzemplarzem „Mazowsza. serca Polski” i 
opcjonalnie przesyłki z trzema (około 7 000), pięcioma (około 8 000), sześcioma (około 5 000) lub 
dziesięcioma (około 10 000) egzemplarzami (lub innymi wskazanymi w bazie) – zgodnie z bazą 
przekazaną przez Zamawiającego. Pozostałe egzemplarze pakowane po 25 sztuk. 
Zastosowany materiał o wytrzymałości dostosowanej do ciężaru przesyłki. Każda paczka opisana 
następująco: nazwa pisma oraz numer pisma łamane na rok kalendarzowy. 

5. Adresowanie i kolportaż dla jednego wydania – maksymalnie 80 000 przesyłek, zgodnie z przekazaną 
przez Zamawiającego bazą adresową, aktualizowaną co miesiąc przez Zamawiającego (aktualizacja 
będzie przekazywana jeden dzień wcześniej lub w tym samym dniu co materiał do druku). Sposób 
rozmieszczenia danych adresowych (nadawca, adresat, przesyłka niestemplowana, opłata pobrana…) 
przekaże Zamawiający. 

6. Insert – maksymalnie 4 wydań w ciągu roku, maksymalnie 80 000 egzemplarzy do jednego wydania 
„Mazowsza. serca Polski”. Zamawiający dostarcza inserty do Wykonawcy. W przypadku ulotki, folderu, 
broszury zwyczajowo insert umieszczany jest wewnątrz pisma. W przypadku innych elementów, np. 
pendrive, wystarczy, że będą one umieszczone pod folią. 

7. Dostawa jednego wydania – przesyłki pocztowe dystrybuowane są na podstawie odrębnej umowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy w tym zakresie będzie zaadresowanie i dostarczenie – zgodnie z 
oczekiwaniami Zamawiającego – do wskazanej placówki pocztowej na terenie Warszawy (maksymalnie 
65 000 przesyłek). Pozostałą część nakładu Wykonawca dostarcza w paczkach pakowanych po 25 sztuk:  

1). do siedziby Zamawiającego w Warszawie oraz delegatur urzędu w Płocku, Ciechanowie, 
Ostrołęce, Siedlcach, Radomiu, Wołominie, Żyrardowie, Piasecznie; 

2). do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (jednostka, dla której organem prowadzącym jest 
Samorząd Województwa Mazowieckiego) na terenie: Płocka, Ciechanowa, Ostrołęki, Siedlec i 
Radomia. 

Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia na teren wskazanych placówek i rozładowania dostarczonych 
egzemlarzy. Przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia na miejsca wskazane przez Zamawiającego, 
Wykonawca na adres mailowy, podany przez Zamawiającego, jest zobowiązany przesłać komunikat z 
informacją, kiedy i ile przesyłek z odpowiednią liczbą egzemplarzy przekazuje do wysyłki do placówki 
pocztowej oraz ile egzemplarzy „Mazowsza. serca Polski” dostarcza do siedziby Zamawiającego. Tę samą 
informację, w wersji drukowanej, podpisaną przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu z 
fakturą.  

8. Czas realizacji przedmiotu zamówienia – do 5 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia składu, z 
wyłączeniem świąt (określonych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy), zgodnie 
z przekazanym przez Zamawiającego planem wydawniczym. 

 


