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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Druki i produkty podobne. CPV 22.00.00.00-0.    

L.P. Format/nazwa asortymentu/ druk 

jednostronny/obustronny 

kolor 

papieru 

J.m. Ilość 

 

1.  A3 - druk obustronny biały bloczek 10 000 

2.  A4 - druk jednostronny biały bloczek 11 000 

3.  A4 - druk obustronny biały bloczek 14 000 

4.  A4 - druk obustronny kolor bloczek 4 000 

5.  A5 - druk jednostronny biały bloczek 4 500 

6.  A5 - druk obustronny biały bloczek 4 500 

7.  A6 - druk jednostronny biały bloczek 3 500 

8.  A6 - druk obustronny biały bloczek 3 000 

9.  Recepty lekarskie ( a' 100 kartek )  -Zgodnie z 
wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 21 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie 

w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 28.12.2012 r., poz. 
1506). 

biały bloczek 6 000 

10.  Recepty lekarskie  Rpw zgodnie z  rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 

28.12.2012 r., poz. 1506). 

biały szt. 8 000 

11.  A3  samokopia ( a' 50 kpl.)- Karta znieczulenia  

( SPWSZ- HCH- 148) 

biały + 

kopia biała 

bloczek 50 

12.  A4  samokopia ( a' 50 kpl.)- Karta znieczulenia  

( SPWSZ- HCH- 108) 

biały + 

kopia biała 

bloczek 320 

13.  A4  samokopia ( a' 50 kpl.)- Karta krótkiego 

znieczulenia  
( SPWSZ- HCH- 109B) 

biały + 

kopia biała 

bloczek 50 

14.  A4  samokopia ( a' 50 kpl.)- Konsylium onkologiczne 

… ( SPWSZ-W-15) 

biały + 

kopia biała 

bloczek 50 

15.  A4  samokopia ( a' 50 kpl.)-Wielodyscyplinarne 

zebranie zespołu … ( SPWSZ-W-10) 

biały + 

kopia biała 

bloczek 30 

16.  A5 samokopia ( a' 50 kpl. )- Karta krótkiego 
znieczulenia ( SPWSZ-HCH-109) 

biały + 
kopia biała 

bloczek 120 

17.  A5 samokopia ( a' 50 kpl. )-Zamówienie indywidualne 
na krew i jej składniki (SPWSZ-S-45) 

biały + 
kopia biała 

bloczek 50 

18.  Format 300 x 600 mm/ druk dwustronny w poziomie, 

strony jednakowe, karton 250g/m²- Program 
Transplantacji Wątroby 

biały szt. 500 

19.  A4 w poziomie druk obustronny, strony  jednakowe  180 

kartek (360 stron), numeracja stron - Księga pracowni 
diagnostycznej SPWSZ K-01 

biały szt. 100 

20.  A4 w pionie samokopia 1+1 (oryginał +kopia) 100 kpl., 

perforowana strona oryginału, numeracja stron - Księga 
zabiegów SPWSZ K-02 ; Księga bloku SPWSZ K-04 

biały kopia 

żółta 

szt. 250 

21.  A4 w pionie, strona tytułowa, kartka identyfikacyjna, 

strony różne naprzemiennie, druk obustronny, 180 kartek 
(360 stron)- Księga zabiegów rehabilitacyjnych  

SPWSZ K-05 

biały szt. 15 

22.  A5 w pionie samokopia 1+1 (oryginał +kopia)  100 kpl., 
perforowana strona oryginału- Książka rewersów 

SPWSZ K-07 

biały kopia 
żółta 

szt. 60 
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23.  A5 w pionie pierwsza strona-wyjściowy limit ekspozycji 
lampy pozostałe strony dwustronnie limit ekspozycji 

lampy- Książka eksploatacji lamp bakteriobójczych 
SPWSZ K-08 

biały szt. 30 

24.  A4 w pionie  strona tytułowa, druk obustronny, strony 

różne naprzemiennie 180 kartek (360 stron)- Książka 
przychodu i rozchodu krwi i jej składników SPWSZ 

K-09 

biały szt. 10 

25.  A4 w poziomie druk obustronny, strony różne 
naprzemiennie 180 kartek ( 360 stron)- Książka 

Transfuzyjna SPWSZ K-12 

biały szt. 100 

26.  A4 w pionie strona tytułowa, druk obustronny, strony 
jednakowe 180 kartek (360 stron)- Książka zleceń 

przewozów pacjenta SPWSZ K-13 

biały szt. 20 

27.  A4 w pionie pierwsza strona-wyjściowy limit ekspozycji 
lampy, pozostałe strony dwustronnie limit ekspozycji 

lampy- Książka eksploatacji lamp bakteriobójczych 
SPWSZ K-14 

biały szt. 6 

28.  Raport z dyżuru lekarskiego- zgodnie z 

obowiązującym wzorem 

biały szt. 400 

29.  Książka raportów pielęgniarskich- zgodnie z 

obowiązującym wzorem 

biały szt. 500 

30.  A4 w poziomie, pozycja stron leżąca jedna kartka kończy 
się na następnej, strony różne, 180 kartek (360 stron), 

numeracja stron- Księga Badań Neuroborelioza 
SPWSZ K-17 

biały szt. 4 

31.  A4 w poziomie, strona tytułowa, druk obustronny, strony 

jednakowe 180 kartek ( 360 stron)- Księga ewidencji 
wydawanych kluczy SPWSZ K-19 

biały szt. 50 

32.  A4 w pionie, strona tytułowa, druk obustronny, strony 

jednakowe, 180 kartek ( 360 stron)- Księga dziennej 
kontroli zestawu diagnostycznego SPWSZ K-24 

biały szt. 10 

33.  A4 w poziomie druk obustronny, strony jednakowe- 

Rejestr pacjentów w Tomografii Komputerowej 
SPWSZ K-38- klejone w bloczek po 100 kartek 

biały bloczek 150 

34.  A4 w poziomie druk obustronny, strony jednakowe-  

Rejestr pacjentów w Pracowni Rezonansu 

Magnetycznego SPWSZ K-39 - klejone w bloczek 
po 100 kartek 

biały bloczek 50 

35.  A4 w pionie, pierwsza strona z legendą, druk obustronny, 

strony jednakowe 180 kartek ( 360 stron) - Książka 
kontroli temperatur w urządzeniach chłodniczych 

SPWSZ K-40 

biały szt. 10 

36.  A4 w poziomie,  druk obustronny, strony jednakowe 100 
kartek ( 200 stron)- Księga- Wykaz procedur 

fizjoterapeutycznych wykonanych w SPWSZ K-42 

biały szt. 10 

37.  Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia 

żywieniowego, załącznik nr 6a do Zarządzenia nr 

71/2016/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z 
dnia 30 czerwca 2016r 

biały bloczek 30 

38.  Karta leczenia żywieniowego dorosłych, załącznik 

nr 6b do Zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia  

z dnia 30 czerwca 2016r 
 

biały bloczek 30 

39.  Karta obserwacji centralnego cewnika 

naczyniowego, załącznik nr 6g do zarządzenia nr 
71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 

dnia 30 czerwca 2016r. 

biały bloczek 50 
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40.  Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne* 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.. 38 

ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.Nr 
122,poz.696, z póź.zm.). 

biały bloczek 20 

41.  Karta badania profilaktycznego -Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.07.2010r. (Dz. 
U nr 149 poz. 1002) 

biały szt. 4 000 

42.  Książka kontroli środków odurzających i 

psychotroppowych dla aptek - MZ/F-5A 

biały szt. 200 

43.  Skorowidz do księgi głównej chorych - Mz/Szp-44 biały szt. 50 

44.  Karta ewidencji czasu pracy biały szt. 1 000 

45.  Książeczka chorego na jaskrę - format A6 MZ/Ok. 64 
strony 

biały szt. 500 

46.  Książeczka chorego zarejestrowanego w Poradni 

Gruźlicy i Chorób Płuc - oprawa miękka, format A5, 48 
stron + załącznik A4 3 szt.,  MZ/G-1 

 

biały szt. 1 300 

47.  Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-
epidemiologicznych -format A6 

biały szt. 300 

48.  Informacja dla lekarza kierującego/POZ  - 

samokopia A5  ( 100 kartek) - załącznik nr 6 do 
zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014r. 

biały bl. 2 000 

49.  Plakat format A0- 120 x 84 cm , kolor gramatura 
papieru 160g/m² + wykonanie projektu 

kolor szt. 30 

50.  Plakat format A1- 84 x 59 cm , kolor gramatura 
papieru 160g/m² + wykonanie projektu 

kolor szt. 60 

51.  Plakat format A2- 59 x 42 cm , kolor gramatura 

papieru 160g/m² + wykonanie projektu 

kolor szt. 70 

52.  Ulotka dwustronna  format A5 kolor, gramatura 
papieru 130g/m, + wykonanie grafiki 

kreda 
błyszcząca 

szt. 200 

53.  Ulotka dwustronna  format A6 kolor, gramatura 
papieru 130g/m + wykonanie grafiki 

kreda 
błyszcząca 

szt. 1 000 

54.  Ulotka dwustronna  format DL kolor, gramatura 

papieru 130g/m + wykonanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 

55.  Ulotka jednostronna  format A5 kolor, gramatura 

papieru 130g/m, + wykoanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 

56.  Ulotka jednostronna  format A6 kolor, gramatura 
papieru 130g/m + wykonanie grafiki 

kreda 
błyszcząca 

szt. 1 000 

57.  Ulotka/zaproszenie  format DL kolor , gramatura 

papieru 130g/m + wykonanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 

58.  Ulotka składana A5 do A6 kolor, gramatura 

papieru 130g/m² + wykonanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 

59.  Ulotka składana A4 do A5 kolor, gramatura 
papieru 130g/m² + wykonanie grafiki 

kreda 
błyszcząca 

szt. 200 

60.  Ulotka składana A4 do DL kolor, gramatura 

papieru 130g/m² + wykonanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 

61.  Ulotka/Zaproszenie składane A4 do A5, biga na 

długim boku, gramatura papieru 300g/m, kolor, + 

wykonanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 2 000 

62.  Ulotka/zaproszenie składane A5 do A6 , biga na 

długim boku, gramatura papieru 300g/m, kolor, + 

wykonanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 
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63.  Zaproszenia składane 2/3 A4 do DL , biga na 

długim boku, gramatura papieru 300g/m, kolor, + 

wykonanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 

64.  Ulotka/zaproszenie- format A6 dwustronna, 

gramatura 300g/m, kolor, + wykonanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 

65.  Ulotka/zaproszenie -format A6 jednostronny, 
gramatura 300g/m, kolor, + wykonanie grafiki 

kreda 
błyszcząca 

szt. 200 

66.  Zaproszenie dwustronne DL, gramatura 300g/m, 

kolor + wykonanie grafiki 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 

67.  Skrypt bindowany  format A5 -20 kartek ( 40 

stron) gramatura papieru 80g/m/ 15 kartek (30 

stron) druk czarno-biały), 5 kartek ( 10 stron ) 
druk kolorowy 

kreda 

błyszcząca 

szt. 200 

68.  Skrypt bindowany  format A4 -20 kartek ( 40 

stron) gramatura papieru 80g/m/ 15 kartek (30 
stron) druk czarno-biały), 5 kartek ( 10 stron ) 

druk kolorowy 

biały szt. 200 

 

1. Wszystkie druki i formularze muszą być tożsame z wzorami wskazanymi przez Zamawiającego. 

2. Druki na papierze białym muszą być wykonane drukiem offsetowym  o gramaturze 80g/m2,  
 natomiast druki wykonywane na papierze samokopiującym o gramaturze 60g/m2. 

3. Druki na papierze kolorowym muszą być wykonane  drukiem offsetowym o gramaturze 80g/m2, 
natomiast druki wykonywane na papierze samokopiującym o gramaturze 60g/m2. 

4. Druki mają być dostarczane klejone w bloczki po 100 szt. 

5. Nadruki we wszystkich drukach wykonane w kolorze czarno-białym, jedynie druk o nazwie -
Okołooperacyjna Karta Kontrolna wykonany w trzech różnych kolorach nadruk kolorowy- druk 

wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jako zestaw standardów 
Programu Akredytacji Szpitali, Ośrodek Akredytacji CMJ, Kraków. 

6. Oprawa ksiąg- wszystkie księgi muszą być oprawione w twardą tekturę o grubości 2mm oklejone 
oklejką skóropodobną - dotyczy to również książki raportów lekarskich i raportów pielęgniarskich. 

7. Wszystkie księgi muszą posiadać naklejony napis drukowany. 

8. Każda księga musi być klejona oraz dodatkowo zszyta. 
9. Pozycja 18 format niestandardowy wykonany z kartonu 250g/m². 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w asortymencie, treści druków i 
formularzy. 

11. Zamawiający wymaga by Wykonawca, w czasie trwania umowy, uwzględniał zmiany w treści druku 

wynikające z umów zawartych przez Zamawiającego z NFZ, przepisów powszechnie obowiązujących  
i wewnętrznych przepisów Zamawiającego bez zmiany ceny. Właściwy wzór druku zostanie 

dostarczony  Wykonawcy. 
12. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego druki muszą posiadać właściwy symbol druku „tzw. 

sygnaturę” i umieszczane na każdym druku (dolny lewy róg). 

13. Wzory druków są dostępne do wglądu na wniosek  Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego przy ul. 
Broniewskiego 2 I piętro pokój 219 w Sekcji ds. SZJ i Szkoleń. 

 
Wzory druków zostaną  przekazane Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę w 

sprawie zamówienia publicznego, dotyczy to 250 wzorów dla wszystkich formatów z 
pozycji od 1 do 8. Jak również przekaże wzory dla wszystkich wyszczególnionych ksiąg. 

 

14. Zamawiający wymaga:  
 

 dokładności odwzorowania druków, 

 powtarzalności kolorystycznej odbitek, 

 zachowania ustalonych kolorów papieru i druku, 

 druku bez wad tzn. rozmyty druk, krzywe rubryki, nieczytelne napisy i podpisy. 

 
15. Dostarczony towar nie może nosić znamion uszkodzenia opakowania. W przypadku dostarczenia 

partii zamówienia  w opakowaniach uszkodzonych ( rozdarte, wilgotne, mokre, zabrudzone ) 

Zamawiający ma prawo odmówić jego  przyjęcia.  
16. Dostarczona partia towaru niezgodna z zamówieniem będzie zwracana Wykonawcy. 
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17. Zamawiający wymaga dostarczania wraz z fakturą protokołu odbioru recept lekarskich zawierającego 

imię i nazwisko lekarza, numer prawa wykonywania zawodu, ilość bloczków, ilość sztuk oraz numer 

początkowy i numer końcowy recept, wzór w załączeniu. 
18. Zamawiający w pozycjach od 49 do 68 „+ wykonanie grafiki” przewiduje kilka zamówień do każdej 

pozycji o różnej grafice, tym samym do każdej pozycji należy przyjąć wycenę dla co najmniej trzech 
różnych grafik. 

19. Zamawiający wymaga, aby wszystkie druki ustawowe oraz objęte szczegółowymi bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami były dostarczane zgodnie z wymaganiami ustaw lub rozporządzeń. 
20. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian ilościowych druków w ramach zadania, 

niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy. 
 

 

 
 


