
Znak sprawy: ZP-261-3/23 Załącznik nr 1 
(do Zaproszenia do złożenia oferty 

nr 1 do umowy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Wykonywanie i sukcesywna dostawa pieczątek dla potrzeb Sądu Okręgowego 

w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie i sukcesywna dostawa: 

• pieczątek automatycznych samotuszujących o parametrach wskazanych poniżej: 

Szacunkowa ilość Szacunkowa ilość 

L.p. Preferowany Rodzaj Automatu 
Rozmiar płytki zamówienia dla zamówienia dla SR 
tekstowej (mm) SO w Siedlcach w Sokołowie Podl. 

(szt.) (szt.) 
1. 2. 3. 4. 

1 
TRODAT PRINTY 4910 

26x09 15 5 
/do 2 linii tekstu/ 

2 
TRODAT PRINfY 4911 

38x14 30 5 
/do 4 linii tekstu/ 

3 
TRODAT PRINTY 4912 

47x18 60 30 
/do 5 linii tekstu/ 

4 
TRODAT PRINTY 4913 

58x22 30 10 
/do 6 linii tekstu/ 

5 
TRODAT PRINTY 4914 

64x26 15 5 
I do 7 linii tekstu/ 

6 
TRODAT PRINfY 4915 

70x25 12 3 
/do 8 linii tekstu/ 

TRODAT PRINfY 4916 
7 70x10 12 3 

/do 2 linii tekstu/ 

8 
TRODAT PRINTY 4918 

75x15 12 3 
/do 3 linii tekstu/ 

TRODAT PRINTY 4925 
9 82x25 12 3 

/do 7 linii tekstu/ 

TRODAT PRINIY 4927 
10 60x40 12 3 

/do 10 linii tekstu/ 

TRODAT PRINIY 4727 
11 60x40 4 1 

/do 7 linii tekstu/ 

12 
TRODAT PRINTY 4931 

60x40 3 1 
/do 6 linii tekstu/ 
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13 
TRODAT PROFESSIONAL 5474 

60x40 4 1 
/do 6 linii tekstu/ 

14 
TRODAT PROFESSIONAL 5212 

116x70 3 1 
/do 13 linii tekstu/ 

15 
TRODAT PROFESSIONAL 5211 

85x55 3 1 
/do 11 linii tekstu/ 

• gumek z tekstem i wkładek tuszujących o parametrach wskazanych poniżej: 

Rozmiar płytki Szacunkowa ilość Szacunkowa ilość 
Preferowany rodzaj zamówienia dla zamówienia dla L.p. 

asortymentu 
tekstowej SO w Siedlcach SR w Sokołowie 

(mm) (szt.) Podl. (szt.) 
1. 2. 3. 4. 

Gumka z tekstem TRODAT 
1 PRINTY4911 38x14 12 3 

/do 4 linii tekstu/ 
Gumka z tekstem TRODAT 

2 PRINTY 4912 47x18 15 5 
/do 5 linii tekstu/ 
Gumka z tekstem TRODAT 

3 PRINTY 4913 58x22 12 3 
/do 6 linii tekstu/ 
Wkładka tuszująca TRODAT 

4 PRINTY 4911 38x14 12 3 
/do 4 linii tekstu/ 
Wkładka tuszująca TRODAT 

5 PRINTY 4912 47x18 15 5 
/do 5 linii tekstu/ 
Wkładka tuszująca TRODAT 

6 PRINTY 4913 58x22 12 3 
/do 6 linii tekstu/ 

2. Podane wyżej ilości są szacunkowe. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia 
i odbioru całości szacowanej liczby sztuk asortymentu objętego przedmiotem zamówienia. 
Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wnoszenia roszczeń 
finansowych. 

3. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub 
do wykorzystania maksymalnej kwotv umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy osoby do kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji zamówień 
dla Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz dla Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. 

5. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie bieżących potrzeb 
Zamawiającego, na podstawie przekazywanych zamówień częściowych, w których 
sprecyzowany będzie rodzaj, treść i ilość zamawianego asortymentu dla poszczególnych 
jednostek. 

6. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane na podstawie zamówień 
częściowych, wysyłanych drogą elektroniczną (e-mailem) przez osoby upoważnione 
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z poszczególnych jednostek na dane kontaktowe Wykonawcy. Zgłoszenia dotyczące 
zamówień będą przyjmowane przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 
dni wolnych od pracy i świąt. Pierwszym dniem do realizacji jest dzień otrzymania 
zamówienia, jeśli zostało ono przesłane do godz. 11:00. Jeśli zostało przesłane po godz. 
11:00, pierwszym dniem do realizacji jest dzień kolejny. 

7. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następowała oddzielnie do siedziby Sądu 
Okręgowego w Siedlcach ul. Sądowa 2; 08-100 Siedlce oraz do siedziby Sądu Rejonowego 
w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. Bosco 3; 08-300 Sokołów Podlaski, w terminie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania zamówienia, w dniach urzędowania sądu, w godzinach od 
7:30 do 15:30 (Sąd Okręgowy w Siedlcach) oraz w godzinach od 08:00 do 16:00 (Sąd 
Rejonowy w Sokołowie Podlaskim). 

8. Pieczątka automatyczna samotuszująca powinna być fabrycznie nowa, wykonana 
z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażona w łatwo wymienną wkładkę tuszującą, 
posiadająca blokadę umożliwiającą wymianę wkładki tuszującej, na górze automatu 
powinno być okienko indeksowe do identyfikacji pieczątki, na dole mechanizm pozycyjny 
pozwalający na dokładne wpasowanie pieczątki w miejsce użycia. 

9. Wkładka tuszująca powinna być nasączona tuszem w kolorze niebieskim. Zamawiający 
zastrzega możliwość składania zamówień na wkładki z tuszem w innym kolorze. 

10.Gumka z tekstem powinna być wykonana w technologii laserowej, czcionka standardowa 
-Times New Roman, rozmiar czcionki-10. Zamawiający zastrzega możliwość składania 
zamówień na różne czcionki i ich rozmiary. 

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sztuk danego rodzaju pieczątek 
(zwiększenie, zmniejszenie), na rzecz innego rodzaju asortymentu w ramach przedmiotu 
umowy określonego w tabeli powyżej i po cenach określnych w formularzu ofertowym 
Wykonawcy. Zmiana taka może nastąpić na wniosek Zamawiającego z uwagi na jego 
potrzeby związane z bieżącą działalnością. Zwiększenie ilości pieczątek nie przekroczy 
maksymalnej wartości szacunkowej umowy brutto. 

12. W przypadku zamówienia samych gumek z tekstem Zamawiający każdorazowo poda typ 
i rodzaj automatu, do jakiego będą użyte. 

13.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania zamówienia wykonania tylko jednej 
sztuki pieczątki lub gumki z tekstem. 

14.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania automatów zamykanych i nie 
zamykanych. 

15. Wykonawca zapewni pełne bezpieczeństwo i gwarancję zachowania tajemnicy dotyczącej 
przekazywanych wzorów pieczątek i danych technicznych wykonywanych zleceń. 

16.Ceny wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym muszą zawierać wszelkie 
koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy. 

17. Wykonawca dostarczać będzie każde zamówienie na własny koszt i ryzyko do jednostek 
Zamawiającego, mieszczących się w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 oraz w Sokołowie 
Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez dane 
jednostki. 

18.Zamawiający będzie zgłaszał ewentualne reklamacje dotyczące braków ilościowych 
i jakościowych (wady jawne) w terminie do 3 dni roboczych od daty odebrania dostawy. 
Towar niezgodny z zamówieniem Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i wymienić 
na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia (e-mailem). Wszelkie 
koszty odebrania i wymiany pieczątek ponosi w całości Wykonawca. 
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19.Dostarczany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz wysokiej jakości. 

20.Za datę wykonania dostawy częściowej do poszczególnych jednostek Zamawiającego 
przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania Protokołu odbioru. Protokół odbioru, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym podpisany zostanie przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Podpisany Protokół odbioru jest warunkiem do wystawienia faktury. Protokół odbioru oraz 
prawidłowo wystawiona faktura stanowić będą podstawę do dokonania płatności za 
realizację przedmiotu zamówienia objętego dostawą częściową. 

21.Ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym nie ulegną zmianie przez cały 
okres trwania umowy. 

22. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot umowy 12-miesięcznej gwarancji, której 
bieg rozpocznie się od daty dostarczenia przedmiotu umowy i podpisania przez Strony 
Protokołu odbioru. 

23.Za opóźnienia w terminie realizowania umowy zostaną naliczone kary określone 

w umowie. 

STARSz:®\N: EKTOR 
Sądu Okręgo , c ~,Si i:Jcach 

Adam 1ewicz 
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