Nr postępowania: PZP/7/2021

Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydruku i dostarczeniu
wydań gazety - dziennika o tytule „Łódź.pl” w 2022 roku.
2. Przedmiot obejmuje wydruk od 145 do 150 wydań gazety w 2022 roku, począwszy
od dnia 2 stycznia 2022 roku.
3. Gazeta będzie drukowana oraz dystrybuowana do 3 razy w tygodniu (orientacyjne
dni: poniedziałek, środa i piątek).
4. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi przy uwzględnieniu następujących
założeń: Łączny nakład wydań dziennika wyniesie minimum 5.800.000
egzemplarzy a maksymalnie 6.000.000 egzemplarzy, każdorazowy nakład gazety
w zamówieniu podstawowym wynosi 40.000 tysięcy egzemplarzy.
5. Precyzyjna wysokość nakładu będzie każdorazowo podawana przez
Zamawiającego w zamówieniu składanym zgodnie z § 2 ust. 4 umowy, co
Wykonawca bez zastrzeżeń przyjmie do realizacji.
6. Druk gazety nastąpi zgodnie z niżej wymienionymi parametrami:
a)
b)
c)
d)

format brutto 280 x 345 mm, format netto 280 x 345 mm;
wymiar pełnego pola zadruku – od 260 mm x 315 mm do 280 mm x 410 mm;
objętość – każdy po 16 stron;
nakład każdego wydania gazety – zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz § 3 umowy;
e) druk kolorowy (4+4) na papierze gazetowym o gramaturze minimum 43-45
g/m2.
7. Druk zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia każdego wydania gazety do
przynajmniej 5, lecz nie więcej niż 10 punktów dystrybucyjnych na terenie Łodzi
wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu składanym najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień druku, co Wykonawca bez zastrzeżeń przyjmie do
realizacji. 60 % nakładu zostanie dostarczona do magazynu głównego, a reszta
nakładu do kolejnych lokalizacji zgodnie z informacją co do ilości zawartą w
złożonym zamówieniu opisanym w zdaniu poprzednim.
9. Każde z wydań gazety będzie pakowane w paczki, wiązane po 200 egzemplarzy,
z przekładką po 100 egzemplarzy.
10. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych
Podwykonawców na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności
określone w Opisie przedmiotu zamówienia, związane z wykonaniem zamówienia
których, wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj.
następujące czynności:
a) przyjęcie od Zamawiającego i sprawdzenie pod względem technicznym plików
gazety do druku;
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b) obsługa bezpośrednia maszyn drukarskich dokonujących wydruku gazety aż do
uzyskania wersji finalnej;
c) przygotowanie ekspedycji gazety do Zamawiającego oraz dostawa.
11. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych
osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we
wzorze umowy.
12. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
13. Zamawiający odstąpił od podziału zamówienia na części z uwagi na fakt, że
realizacja zamówienia wymaga skoordynowanych działań i jego podział na części
niesie za sobą ryzyko prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
14. Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji
i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym
podmiotom. Wykonawcy należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego
całościowym wykonaniem.
15. Nazwa i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny kod CPV: 79800000-2 – Usługi drukowania i powiązane.

