Załącznik nr 1b do siwz – Zadanie II
Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV:
22420000-0 Papier ze znakiem wodnym
Zaprojektowanie i wykonanie poddruków zaświadczeń i świadectw oraz ich dystrybucja do okręgowych
komisji egzaminacyjnych
Zadanie II – Poddruki na 2022 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i ewentualne dostosowanie poddruków zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty, wykonanie poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym składzie chemicznym
uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do siedzib 8 Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych.
Termin realizacji zadania II: od dnia podpisania umowy do 17.10.2022 r.
Wymagania jakościowe dotyczące materiałów – SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OPIS
WYGLĄDU I PAKOWANIA „ZAŚWIADCZEŃ, ŚWIADECTW”

1.

1.1. PODDRUKI
ZAŚWIADCZEŃ
O
SZCZEGÓŁOWYCH
WYNIKACH
EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY
1.1.1. FORMAT: 210 x 297 mm.
1.1.2. PAPIER: biały bez wybielacza optycznego, ze znakiem wodnym zastrzeżonym dla Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, o gramaturze 90 g/m².
1.1.3. ZABEZPIECZENIA NA PAPIERZE:


umiejscowiony, wielotonowy znak wodny wg akceptu Zamawiającego,



włókna zabezpieczające, aktywne w promieniowaniu UV (żółte i niebieskie),



włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym (bordo i granat),



zabezpieczenie chemiczne przed próbami bezśladowego usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie.

1.1.4.
1.1.5.

DRUK: offset, kolory 4+0 (kolorystyka zaakceptowana przez Zamawiającego).
ZABEZPIECZENIA W DRUKU:



tło giloszowe z irysem w druku offsetowym,



ramka giloszowa,



zastosowanie farby niewidocznej w świetle dziennym i aktywnej w UV,



mikrodruk,

–

farby specjalne chroniące przed mechanicznym ścieraniem wpisów.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

PODDRUKI ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCECH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
FORMAT: 210 x 297 mm.
PAPIER: biały bez wybielacza optycznego, ze znakiem wodnym zastrzeżonym dla Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, o gramaturze 120 g/m².
ZABEZPIECZENIA NA PAPIERZE:



umiejscowiony, wielotonowy znak wodny wg akceptu Zamawiającego,



włókna zabezpieczające, aktywne w promieniowaniu UV (żółte i niebieskie),



włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym (bordo i granat),



zabezpieczenie chemiczne przed próbami bezśladowego usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie.

1.2.4.
1.2.5.

DRUK: offset, kolory 3+0; staloryt: kolory 2+0 (kolorystyka zaakceptowana przez Zamawiającego).
ZABEZPIECZENIA W DRUKU:



tło giloszowe z irysem w druku offsetowym,



ramka giloszowa, godło państwowe, napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, mikrodruk – staloryt,



farby specjalne chroniące przed mechanicznym ścieraniem wpisów,



zastosowanie farby niewidocznej w świetle dziennym i aktywnej w UV,


1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.




1.3.4.
1.3.5.





2.

element wydrukowany specjalną farbą optycznie zmienną.
PODDRUKI ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
FORMAT: 210 x 297 mm.
PAPIER: biały bez wybielacza optycznego, ze znakiem wodnym zastrzeżonym dla Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, o gramaturze 120 g/m².
ZABEZPIECZENIA NA PAPIERZE:
umiejscowiony, wielotonowy znak wodny wykonany wg akceptu Zamawiającego,
włókna zabezpieczające, aktywne w promieniowaniu UV (żółte i niebieskie),
włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym (bordo i granat),
zabezpieczenie chemiczne przed próbami bezśladowego usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie.
DRUK: offset, kolory 3+0; staloryt: kolory 2+0 (kolorystyka zaakceptowana przez Zamawiającego).
ZABEZPIECZNIA W DRUKU:
tło giloszowe z irysem w druku offsetowym,
ramka giloszowa, godło państwowe, napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, mikrodruk – staloryt,
farby specjalne chroniące przed mechanicznym ścieraniem wpisów,
zastosowanie farby niewidocznej w świetle dziennym i aktywnej w UV,
element wydrukowany specjalną farbą optycznie zmienną.

PROJEKTY PODDRUKÓW ZAŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADECTW

Zaświadczenia i świadectwa muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2019r. . w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz.
1700 ze zm.), a w przypadku jego uchylenia lub zmiany zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wydanym na
podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) przez Ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania. A zatem, w przypadku zmiany przepisów, obowiązkiem Wykonawcy
będzie dostosowanie projektów lub wykonanie nowych projektów. Zamawiający wymaga przeniesienia autorskich
praw majątkowych ww. projektów na zasadach określonych w umowie.
3.

ZESTAWIENIA DOTYCZĄCE LICZBY PODDRUKÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ WYKONANE
1) 460 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
2) 605 000 szt. poddruków świadectw dojrzałości,
3) 640 000 szt. poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
W ramach opcji, o której mowa w ust. 7 Zamawiający może skorzystać z rozszerzenia zamówienia
o dodatkowe poddruki:
4) 50 000 szt. łącznie świadectw dojrzałości /świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
5) 10 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

4.

PAKOWANIE OBOWIĄZUJĄCE PRZY DYSTRYBUCJI WSZYSTKICH WYKONANYCH
PODDRUKÓW

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia poddruków poprzez spakowanie ich w sposób gwarantujący
ochronę
poddruków
przed
uszkodzeniem
podczas
transportu
oraz
przechowywania,
w szczególności poprzez brak dostępu powietrza i wilgoci do poddruków. Sposób pakowania ma gwarantować,
że papier i wszystkie jego zabezpieczenia zachowają swoje właściwości.
Wykonawca zobowiązany jest spakować poddruki w paczki zbiorcze wg listy dystrybucyjnej przekazanej przez
Zamawiającego w dniu podpisania umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Paczki zbiorcze
muszą zostać wykonane z tektury trójwarstwowej i zabezpieczone poprzez zaklejenie ich folią samoprzylepną
ze znakami zabezpieczającymi przed ewentualnym naruszeniem przez osoby nieuprawnione.
Wykonawca zobowiązany jest spakować poddruki w ryzy po 500 szt., a następnie poszczególne ryzy opieczętować
folią i obłożyć szarym papierem. Na pojedynczych ryzach Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację z

ilością poddruków. Wykonawca pakuje ryzy w kartonie poziomo/leżąco. W kartonach może znajdować się
1500/2000 szt. poddruków. Każdy karton powinien być opisany zgodnie z listą dystrybucyjną i ilością poddruków.
5. TERMINY DOSTAW
5.1. Dostawa poddruków do każdej z 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych musi nastąpić w terminach:
 poddruki świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – najpóźniej do 4 marca 2022 r.,
 poddruki zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – najpóźniej do 1 kwietnia
2022 r.
 poddruki świadectw dojrzałości – najpóźniej do 13 maja 2022 r.,
 dot. prawa opcji opisanej w pkt 7 - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
dostawa następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zamówienia
w ramach opcji,
z zastrzeżeniem, że ostateczne terminy ww. dostaw zostaną określone w oparciu o zobowiązanie Wykonawcy
do skrócenia ww. terminów dostaw określone w ofercie Wykonawcy.
5.2. Listę dystrybucyjną zawierającą ilości i rodzaje poddruków, jakie należy dostarczyć do danej OKE
Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy lub w innym terminie uzgodnionym
z Wykonawcą.
6.

SPOSÓB REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAMÓWIENIA

6.1. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić każdą dostawę poddruków do poszczególnej Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w formie pisemnej poprzez złożenie na potwierdzeniu dostarczenia podpisu przez dyrektora
OKE lub innej osoby upoważnionej.
6.2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenia doręczenia poddruków,
po zrealizowaniu każdej z dostaw o kreślonych w pkt. 4.
6.3. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT po zrealizowaniu każdej z dostaw określonych w pkt. 4 po
przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej kompletne i terminowe doręczenie materiałów
wszystkim adresatom przewidzianym w liście dystrybucyjnej z danej dostawy i akceptacji dokumentacji przez
Zamawiającego.
7.

MATERIAŁY PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU

7.1. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania projektów poddruków i ich specyfikacja techniczna w
przypadku zmiany rozporządzenia/ustawy.
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekty poddruków w następujący sposób:
7.1.1.

Plik nieedytowalny – pliki o rozszerzeniu.pdf w ustawieniach drukarskich, jedno lub wielostronicowy,
umożliwiające poprawne wydrukowanie wzorów (zachowane krzywe i kolory projektowane do użycia
w produkcji) oraz zawierające:

- wszystkie elementy zabezpieczeń charakteryzujące dany poddruk w tym propozycja zabezpieczenia
autentyczności poddruku (artefakty - celowe przekłamania graficzne we wzorach),
- użyte fonty,
- wykonanie innych czynności produkcyjnych (np. tłoczenie).
Ww. Pliki nie mogą być bit mapą.
7.1.2. Pliki edytowalne, o których mowa w ust. 1 - otwarte pliki edytowalne w programie, w którym zostały
przygotowane, zawierające wszystkie elementy poddruków (pozwalające na pełną edycję całości lub
części danych) projektu (załączone lub osadzone wszystkie łącza).
7.1.3.

Wykonawca przekazuje pliki edytowane (wskazane w pkt. 2) w dwóch formatach w formacie pliku
produkcyjnego, z którego Wykonawca korzysta tworząc projekty oraz w formacie plików cdr
umożliwiającym otworzenie projektów w programie posiadanym przez Zamawiającego tj. Corel Draw
X6.

7.2. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych dokona akceptacji ww. projektu poddruków lub zgłosi do nich uwagi.
W przypadku braku pełnej akceptacji projektu i zgłoszenia do nich uwag przez Zamawiającego, Wykonawca

zobowiązany jest nanieść poprawki oraz przedstawić poprawione projekty zgodnie z wytycznymi powyżejw ciągu 3 dni od otrzymania uwag. Procedurę powtarza się do czasu uzyskania akceptacji każdego
z projektów.
7.3. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 2 oznacza, że Zamawiający
akceptuje projekty przedłożone przez Wykonawcę.
7.4. W przypadku, gdy uwagi zgłoszone przez Zamawiającego wpływają na narażenie poddruków na fałszerstwo,
niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób mogą negatywnie wpłynąć na jakość
wykonania poddruków, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie, o którym
mowa w ust. 2, zawiadomić o tym Zamawiającego wskazując zakres i przyczynę tego zagrożenia. Jeżeli
Zamawiający pomimo ww. informacji potwierdzi konieczność realizacji poddruków zgodnie z uwagami
(w całości lub w części), o których mowa w ust. 2, Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie
z uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego. Ww. potwierdzenie Zamawiający przekazuje niezwłocznie
jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy ww. informacji. Brak
przekazania w ww. terminie ww. potwierdzenia oznacza, że Zamawiający odstępuje w całości od uwag
zgłoszonych Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy zgodnie
z projektem przedłożonym Zamawiającemu do akceptacji.
7.5. Ww. procedurę akceptacji stosuje się również w przypadku zmiany wymagań odnośnie wzorów poddruków
(zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 27 sierpnia 2019r. . w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.)
7.6. Zamawiający w dniu podpisania umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Wykonawcą przekaże listę
komisji okręgowych z określeniem liczby, typów poddruków i terminów ich dostawy oraz nazwisk osób
uprawnionych do ich odbioru.
7.7. Wykonawca w razie jakichkolwiek niezgodności dotyczących jakości i ilości poddruków ma obowiązek
dostarczyć brakujące poddruki do właściwej OKE w terminie nieprzekraczającym 24 h od daty zgłoszenia
niezgodności w dostawie lub za zgodą Zamawiającego w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.
7.8. Zaakceptowane przez Zamawiającego projekty poddruków stają się materiałami produkcyjnymi.
7.9. Szczegółowe cechy poddruków nieokreślone w ww. rozporządzeniu oraz w opz Wykonawca będzie
zobowiązany uwzględnić i wykonać w oparciu o poddruki używane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
w poprzednich latach. W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących możliwości skorzystania
z doczasowych rozwiązań stosowanych dotychczas w poddrukach, skutkujących roszczeniami osób trzecich,
Strony uzgodnią i rodzaj użytych elementów składowych poddruków.
8. OPCJA – ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH PODDRUKÓW
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na rozszerzeniu przedmiotu
zamówienia o dodatkową liczbę egzemplarzy poddruków, w przypadku zapotrzebowania wykraczającego
poza zamówienie podstawowe, zgłoszonego przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, zrealizowanego
nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu dostaw w zakresie podstawowym.
Maksymalny zakres dodatkowego zamówienia nie przekroczy 60 000 sztuk łącznie w tym 10 000 szt.
poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 50 000 szt. łącznie
poddruków świadectw dojrzałości /świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Prawo opcji może zostać zrealizowane poprzez jednorazowe zamówienie albo poprzez sukcesywne
zamówienia składane przez Zamawiającego. Każdorazowe zamówienie w ramach prawa opcji nie wyniesie
mniej niż 10 000 szt. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia
woli w przedmiocie uruchomienia prawa opcji poprzez złożenie zamówienia. Zamawiający jest uprawniony
do składania zamówień w ramach prawa opcji do 16.09.2022 r. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z całości lub
z części prawa opcji (wykonanie prawa opcji nie osiągnie maksymalnych założeń 60 000 szt. poddruków),
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie prawa opcji wobec Zamawiającego w tym za
utracone korzyści, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. W ramach prawa opcji Zamawiający jest
uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamówienia o liczbę i rodzaj poddruków wg faktycznego
zapotrzebowania. Oznacza to, że w terminie do 16.09.2022 r. Zamawiający może złożyć jedno lub więcej
zamówień na wykonanie dostaw poddruków a wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do wskazanych
przez Zamawiającego okręgowych komisji egzaminacyjnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
otrzymania od Zamawiającego zamówienia liczby i rodzaju poddruków zgodnych z ww. zamówieniem
(ostateczny termin ww. dostaw zostanie określony w oparciu o zobowiązanie Wykonawcy do skrócenia ww.
terminu dostaw określone w ofercie Wykonawcy), po cenie jednostkowej brutto za dany poddruk określonej
w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

