
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

    
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie I  - egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wydruk, konfekcjonowanie i wysyłka materiałów na państwowy egzamin z języka 

polskiego jako obcego przeprowadzany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka 

Polskiego jako Obcego i koordynowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. 

 

Wykonawca dostarczy pakiety (opieczętowane przesyłki przeznaczone dla określonej komisji) we wskazane 

miejsca. Dostawa musi dotrzeć we wskazane poniżej miejsca „do rąk własnych” Przewodniczącego Komisji lub 

innej upoważnionej osoby, w terminie na co najmniej 2 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu. 

 

Planowane terminy sesji egzaminacyjnych: 

1)  17-18 listopada 2018 r. 

2)  9-10 marca 2019 r. 

3)  15-16 czerwca  2019 r. 

4)  23-24 listopada 2019 r. 

 

Podane powyżej terminy są terminami planowanymi, które mogą ulec zmianie, w tym przesunięciu, anulowaniu lub 

może zostać wyznaczony dodatkowy/-e termin/-y sesji egzaminacyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o zmianach z 45-dniowym wyprzedzeniem. 

 

Sposób realizacji dostawy musi być uzgodniony z Zamawiającym przed wysyłką – tak, by zapewnić bezpieczne 

i terminowe dostarczenie pakietów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wysyłki do wybranych ośrodków. 

 Lista ośrodków, do których planowane jest dostarczanie pakietów egzaminacyjnych: 

1) WROCŁAW Uniwersytet Wrocławski  

2) KATOWICE Uniwersytet Śląski  

3) KRAKÓW Uniwersytet Jagielloński  

4) LUBLIN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

5) LUBLIN Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

6) ŁÓDŹ Uniwersytet Łódzki  

7) RZESZÓW Uniwersytet Rzeszowski 

8) RZESZÓW Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  



 
 

9) OPOLE Uniwersytet Opolski  

10) POZNAŃ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

11) GDAŃSK Akademia Języka Polskiego 

12) GDAŃSK Uniwersytet Gdański  

13) BYDGOSZCZ Wyższa Szkoła Gospodarki  

14) WARSZAWA Polonicum – Uniwersytet Warszawski 

15) WARSZAWA Uczelnia Łazarskiego 

16) WARSZAWA Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”  

17) WARSZAWA Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej 

18) WARSZAWA Edu & More Sp. z o. o. 

19) WARSZAWA Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

20) WARSZAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  

21) WARSZAWA Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej- Uniwersytet Humanistycznospołeczny                           

w W-wie 

22) PRZEMYŚL Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

23) SŁUPSK Akademia Pomorska w Słupsku 

24) CHICAGO, USA Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce  

25) NOWY JORK, USA Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce  

26) LONDYN, WIELKA BRYTANIA Polword Ltd.  

27) MIKOŁAJÓW, UKRAINA Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły 

28) STRYJ, UKRAINA Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego 

29) ŁUCK, UKRAINA Inozemna Mowa 

30) ŁUCK, UKRAINA Łucka Specjalizowana Szkoła I-III stopnia Nr 1 Łuckiej Rady Miejskiej Obwodu 

Wołyńskiego 

31) LWÓW, UKRAINA Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki 

32) PEKIN, CHINY Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (Katedra Języka Polskiego) 

33) TURYN, WŁOCHY Uniwersytet Turyński 

 

Zamawiający zastrzega, że lista ośrodków podana powyżej może ulec zmianie, w tym zwiększeniu lub 

zmniejszeniu liczby ośrodków. Zamawiający może także zlecić, by egzaminy do dwóch ośrodków wysłać na 

adres jednego z nich. W takim przypadku wycena za realizację usługi zostanie dokonana zgodnie z 

postanowieniami umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tych zmianach co najmniej na 20 dni przed 

terminem sesji egzaminacyjnej. 

 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wysyłkę tylko za faktycznie zrealizowaną usługę.  

 

 

 



 
 

2. Elementy składowe pakietu 

Elementy składowe pakietu: wydruk na papierze o gramaturze 80g/m2; kolory i stopień zaczernienia zgodnie               

z danymi wskazanymi w tabeli poniżej – jako przykładowe. Uwaga: są to dokumenty poglądowe. Zamawiający 

przewiduje, że ich wygląd może zmienić się w odniesieniu do układu graficznego i kolorystyki. 

Uwaga: zdający mogą zdawać egzamin w wersji dla dorosłych (na poziomach A2, B1, B2, C1, C2) bądź dla dzieci 

i młodzieży (na poziomach B1 i B2). Prognozowana liczba arkuszy i kompletów materiałów, które należy 

wydrukować dla każdego zdającego: 

2.1. Bez dodatkowego zabezpieczenia: 

2.1.1. Komplet arkuszy egzaminacyjnych dla każdego zdającego (w formacie A3 złożonym do A4                              

w broszurze). 

Rodzaj egzaminu i poziom 

Liczba arkuszy (zdających) – w formacie A3 
złożonym do A4 w broszurze,  dla następujących 
części składowych arkusza egzaminacyjnego: 
 
1. Okładka, Rozumienie ze słuchu (RS), 
Rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem 
struktur gramatycznych, Pisanie (P), Mówienie 
(M) – dla egzaminu na poziomie A2 
dostosowanego do potrzeb osób dorosłych 
(Dorośli – A2). 
2. Okładka, Rozumienie ze słuchu (RS), 
Rozumienie tekstów pisanych (RT), Poprawność 
gramatyczna (PG), Pisanie (P), Mówienie (M) – dla 
egzaminu na poziomie B1, B2, C1, C2 
dostosowanego do potrzeb osób dorosłych 
(Dorośli – B1, B2, C1, C2). 
 

Kolor i stopień zaczernienia dla poziomów: A2, 
B1, B2, C1, C2 dostosowanych do potrzeb osób 
dorosłych (Dorośli – A2, B1, B2, C1, C2) na 
przykładzie arkusza egzaminacyjnego C1 (zał. nr 
1). 

 
 
3. Okładka, Rozumienie ze słuchu (RS), 
Rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem 
struktur gramatycznych, Pisanie (P), Mówienie 
(M) – dla egzaminu na poziomie B1 
dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży 
(Dzieci i młodzież – B1). 
4. Okładka, Rozumienie ze słuchu (RS), 
Rozumienie tekstów pisanych (RT), Poprawność 
gramatyczna (PG), Pisanie (P), Mówienie (M) –                
dla egzaminu na poziomie B2 dostosowanego do 
potrzeb dzieci i młodzieży (Dzieci i młodzież – B2).     
 
 Kolor i stopień zaczernienia dla poziomów: B1, 
B2, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży 
(Dzieci i młodzież – B1, B2) zgodnie                                        
z przykładowymi testami zamieszczonymi na 

Liczba stron A4 
na arkusz (+/-8 

stron) 



 
 

stronie http://certyfikatpolski.pl/dla-
zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/. 

Dorośli – A2 100 24 
Dorośli – B1 4 810 30 
Dorośli – B2 710 32 
Dorośli – C1 170 28 

Dorośli – C2 100 30 
Dzieci i młodzież – B1 305 24 
Dzieci i młodzież – B2 305 26 

 

Podane w tabeli liczby są liczbami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający będzie zlecał do drukowania 

materiały egzaminacyjne wg faktycznego zapotrzebowania z zastrzeżeniem zapisów SOPZ i umowy.  

2.1.2. Prognozowana liczba egzemplarzy materiałów, które drukowane są w liczbie mniejszej niż liczba 

zdających: 

2.1.2.1. Zestawy do egzaminu ustnego (mówienie) w podziale na poziomy dla dorosłych oraz 

dzieci i młodzieży - wydruk w kolorze, jedno- i dwustronny, format A4 (przykład w zał.  

nr 5 i 6)                              

2.1.2.1.1 – zestawy dla członków komisji (w koszulkach przezroczystych): komplety 

(wydruk na papierze 80g/m2) zebrane w skoroszyt z białym grzbietem, wierzch okładka 

przezroczysta, spód w kolorze przypisanym do poziomu (niebieski jasny i ciemny, zielony 

jasny i ciemny, żółty jasny i ciemny): liczba kompletów  (i zestawów w komplecie) 

wskazane w tabeli służącej do wyceny;  

2.1.2.1.2 – zestawy dla zdających, komplety zebrane w trwałych, przeźroczystych 

teczkach łatwo otwieranych (na gumkę): (wydruk na papierze 120g/m2) w koszulkach 

przezroczystych, z informacją o poziomie i rodzaju egzaminu w zestawie; w przypadku 

arkuszy dwustronnych (poziom B2 i wyżej) dodatkowa kartka zakrywająca rewers 

arkusza; liczba kompletów (i zestawów w komplecie) wskazane w tabeli służącej do 

wyceny. 

2.1.2.2.  Transkrypcje i klucz do zadań (RS, RT, PG) – wydruk w formacie A3 złożonym do A4                                   

w broszurze (przykład w zał. nr 1);  

2.1.2.3.  Uwagi do egzaminu (oddzielnie dla każdego poziomu egzaminu w podziale na egzamin 

dostosowany do potrzeb osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży) - przykład                                

w zał. nr 2  (tło niekonieczne) - liczba egzemplarzy wskazana w tabeli służącej do wyceny. 

2.2    Z dodatkowym zabezpieczeniem (opieczętowanie przez przedstawiciela Zamawiającego uniemożliwiające 

otwarcie bez naruszenia pieczęci): 

2.2.1. Instrukcje dla oceniających egzamin z języka polskiego jako obcego (Dorośli) - 

PISANIE - wydruk w formacie A3 złożonym do A4  w broszurze (stopień zaczernienia 

i kolory –  przykład w zał. nr 3). 

2.2.2. Instrukcje dla oceniających egzamin z języka polskiego jako obcego (Dorośli) - 

MÓWIENIE - wydruk w formacie A3 złożonym do A4  w broszurze (stopień 

zaczernienia i kolory – przykład w zał. nr. 3). 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/
http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/


 
 

2.2.3. Instrukcje dla oceniających egzamin z języka polskiego jako obcego                                           

(Dzieci i młodzież) - PISANIE - wydruk   w formacie A3 złożonym do A4  w broszurze 

(stopień zaczernienia i kolory – przykład w zał. nr 4). 

2.2.4. Instrukcje dla oceniających egzamin z języka polskiego jako obcego                                          

(Dzieci i młodzież) - MÓWIENIE - wydruk w formacie A3 złożonym do A4                                       

w broszurze (stopień zaczernienia i kolory – przykład w zał. nr 4). 

2.3. Spis zawartości pakietu – dostarczone przez Zamawiającego. 

2.4. Nośniki plików audio (pen-drive’y i CD) dostarczone przez Zamawiającego. 

 

3. Konfekcjonowanie  

Konfekcjonowanie polega na przygotowaniu kompletnego pakietu dla każdej z komisji, a w szczególności na: 

                       3.1. przygotowaniu odpowiedniej (wskazanej przez Zamawiającego) liczby materiałów w podziale na:  

                       3.1.1.części składowe (każda sprawność w oddzielnych kopertach): 

- dla egzaminu na poziomie B1, B2, C1, C2 dostosowanego do potrzeb osób dorosłych (Dorośli – B1, 

B2, C1, C2): Okładka, Rozumienie ze słuchu (RS), Rozumienie tekstów pisanych (RT), Poprawność 

gramatyczna (PG), Pisanie (P), Mówienie (M). 

- dla egzaminu na poziomie A2 dostosowanego do potrzeb osób dorosłych (Dorośli – A2): Okładka, 

Rozumienie ze słuchu (RS), Rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych, 

Pisanie (P), Mówienie (M). 

- dla egzaminu na poziomie B1 dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży (Dzieci i młodzież – B1): 

Okładka, Rozumienie ze słuchu (RS), Rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur 

gramatycznych, Pisanie (P), Mówienie (M). 

- dla egzaminu na poziomie B2 dostosowanego dla potrzeb dzieci i młodzieży (Dzieci i młodzież – B2): 

Okładka, Rozumienie ze słuchu (RS), Rozumienie tekstów pisanych (RT), Poprawność gramatyczna 

(PG), Pisanie (P), Mówienie (M). 

3.1.2. poziomy: oddzielnie dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży i umieszczeniu ich w osobnych 

kopertach opisanych w sposób następujący: nazwa ośrodka (np. Uniwersytet Warszawski), rodzaj 

egzaminu (np. dla dorosłych), poziom (np. B1), nazwa sprawności (Rozumienie ze słuchu) i liczba 

egzemplarzy. W przypadku zestawów do egzaminu ustnego (mówienie) dla zdających (por. p. 2.1.2.1.2.) 

poszczególne koszulki w skoroszycie należy włożyć do trwałej (plastikowej lub przeźroczystej) teczki 

umożliwiającej łatwe wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

3.1.  zapakowaniu wszystkich pozostałych materiałów (transkrypcje, instrukcje, płyty CD                                   

i pendrive w 1 kopercie) ze wskazaniem nazwy materiału i liczby egzemplarzy,                                                  

np. transkrypcje i klucz do zadań, Instrukcje (dorośli),  Instrukcje (dzieci i młodzież), CD, 

pendrive w podziale na poziomy. 

    Uwagi dodatkowe dotyczące konfekcjonowania: 

3.1.1. Opakowanie pakietu (np. poprzez użycie dodatkowej papierowej taśmy) musi 

umożliwiać jego opieczętowanie przez przedstawiciela Zamawiającego oraz chronić 

przed zniszczeniem bądź nieuprawnionym dostępem.  



 
 

3.1.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia do pakietu dodatkowych 

materiałów. W przypadku, gdyby zwiększały one istotnie wagę lub rozmiary pakietu 

Wykonawca ma prawo do negocjacji wynagrodzenia w zakresie związanym z w/w 

zwiększeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dorośli_arkusz egzaminacyjny na poziomie C1 + transkrypcje z kluczem do zadań  

2. Uwagi do egzaminu B1  

3. Dorośli_INSTRUKCJE (Pisanie + Mówienie) 

4. Dzieci i młodzież_INSTRUKCJE (Pisanie + Mówienie) 

5. Dorośli_zestawy do egzaminu ustnego 

6. Dzieci i młodzież_zestawy do egzaminu ustnego 

 

 



 
 

Zadanie II – egzaminy w ramach programu stypendialnego dla Polonii 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wydruk, konfekcjonowanie i ewentualna wysyłka materiałów tj. testów 

przedmiotowych na egzaminy dla młodzieży polskiego pochodzenia na studia w Polsce.  Organizacja egzaminów 

zostanie przeprowadzana przez wytypowanych ekspertów NAWA w terminie od 15 maja do 15 lipca 2019 roku.  

Sposoby dostarczenia pakietów egzaminacyjnych zostaną uzgodnione zależnie od miejsca organizacji konkretnych 

sesji egzaminacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pakiety we wskazane miejsca i przekazać je „do 

rąk własnych” Przewodniczącego Komisji lub innej upoważnionej osoby w przypadku zlecenia dostarczenia 

przesyłki we wskazane miejsce. Sposób realizacji dostawy musi być uzgodniony z Zamawiającym przed wysyłką – 

tak, by zapewnić bezpieczne i terminowe dostarczenie pakietów przy jednoczesnym zachowaniu wymogów 

poufności związanych z zawartością dostarczanej przesyłki . Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

rezygnacji z wysyłki do wybranych ośrodków w przypadku, gdy Przewodniczący lub członkowie komisji będą w 

stanie odebrać pakiety osobiście. 

 

Pakiety będą pakowane oddzielnie według rodzajów testów przedmiotowych i ich wskazanych wersji w ilościach 

doprecyzowanych w późniejszym terminie, dopasowanych pod kątem liczby uczestników i wybranych przez nich 

kierunków studiów w ramach poszczególnych sesji egzaminacyjnych organizowanych w poszczególnych 

ośrodkach. Pakiety będą opisane w sposób następujący: nazwa przedmiotu wraz z ilością poszczególnych wersji, 

nazwa ośrodka (w przypadku egzaminów organizowanych na terytorium RP) lub kraju i placówki dyplomatycznej 

odpowiedzialnej za organizację egzaminu. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do zmiany sposobu opisu i 

sposobu segregacji zamówionych pakietów po wcześniejszym uzgodnieniu. W przypadku testów z przedmiotów 

fizyka, matematyka, chemia, geografia, biologia, historia Wykonawca odpowiada za włączenie do egzemplarza 

testu oddzielnej właściwej karty odpowiedzi zgodnie z opisem zawartym w tabeli.  

 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie egzaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Termin 

dostarczenia pakietu w przypadku zlecenia dostarczenia przesyłki we wskazane miejsce – co najmniej 2 dni przed 

terminem danego egzaminu. 

 

2. Elementy składowe pakietu 

 

Elementy składowe pakietu:: arkusze o formacie docelowym A4 i gramaturze 80g/m2 składane z arkuszy A3 oraz 

karty odpowiedzi. Prognozowana liczba wszystkich wydrukowanych testów w liczbie 5100 egzemplarzy.  

 



 
 

 

Testy przedmiotowe 

Ilość arkuszy A3  
do złożenia 

docelowo na A4 
wraz ze stroną 

tytułową 

Ilość dostępnych wersji Karta odpowiedzi 

Test podstawowy z języka 
polskiego 

3 A3 
Do 8 wersji: A, B, C, D, E, 
F, G, H  

Brak; odpowiedzi 
zaznaczane 
bezpośrednio na teście  

Test z języka polskiego  
dla kandydatów na studia 

humanistyczne 
3 A3 

Do 8 wersji: A, B, C, D, E, 
F, G, H  

Brak; odpowiedzi 
zaznaczane 
bezpośrednio na teście 

Test z języka polskiego  
dla absolwentów szkół 

polskich 
3 A3 

Do 8 wersji: A, B, C, D, E, 
F, G, H  

Brak; odpowiedzi 
zaznaczane 
bezpośrednio na teście 

Historia 3 A3 

Do 16 wersji: IA, IB; IC, 
ID; IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, 
IIIB, IIIC, IIID, IVA, IVB, 
IVC, IVD 

Tak; uwaga – wersje kart 
odpowiedzi ściśle 
dopasowane do wersji 
testu 

Fizyka 10 stron A4 

Do 16 wersji : IA, IB; IC, 
ID; IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, 
IIIB, IIIC, IIID, IVA, IVB, 
IVC, IVD 

Tak, wspólna dla 
wszystkich wersji testu - 
1 arkusz A4 

Matematyka 1 strona A3 

Do 16 wersji : IA, IB; IC, 
ID; IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, 
IIIB, IIIC, IIID, IVA, IVB, 
IVC, IVD 

Tak ; uwaga – wersje kart 
odpowiedzi ściśle 
dopasowane do wersji 
testu  

Chemia 2 strony A3 

Do 16 wersji : IA, IB; IC, 
ID; IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, 
IIIB, IIIC, IIID, IVA, IVB, 
IVC, IVD 

Tak, wspólna dla 
wszystkich wersji testu - 
1 arkusz A4 

Biologia 2 strony A3 

Do 16 wersji : IA, IB; IC, 
ID; IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, 
IIIB, IIIC, IIID, IVA, IVB, 
IVC, IVD 

Tak, wspólna dla 
wszystkich wersji testu - 
1 arkusz A4 

Geografia 8 stron A4 

Do 16 wersji : IA, IB; IC, 
ID; IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, 
IIIB, IIIC, IIID, IVA, IVB, 
IVC, IVD 

Tak, wspólna dla 
wszystkich wersji testu - 
1 arkusz A4 

 

 

Dodatkowe materiały związane nie wprost z liczbą uczestników, przeznaczone dla egzaminatorów:  

 

W odniesieniu do: 

Testu podstawowego z języka polskiego – „Informacja dla egzaminujących test podstawowy” wraz z tekstem 

do przeczytania na egzaminie ( rozumienie ze słuchu); dwie wersje tekstu dla wersji A i B, C i D, E i F oraz G i H. 

 

Testu z języka polskiego dla kandydatów na studia humanistyczne – „Informacje dla egzaminatorów - test z dla 

kandydatów na studia humanistyczne” wraz z tekstem do przeczytania na egzaminie ( rozumienie ze słuchu); 

dwie wersje tekstu dla wersji A i B, C i D, E i F oraz G i H. 



 
 

 

Testu z języka polskiego dla absolwentów szkół polskich – „Informacje dla egzaminatorów - test z języka 

polskiego dla absolwentów szkół polskich” wraz z tekstem do przeczytania na egzaminie ( rozumienie ze 

słuchu); dwie wersje tekstu dla wersji A i B, C i D, E i F oraz G i H. 

 

 

3. Konfekcjonowanie 

Konfekcjonowanie polega na: 

1. Stworzeniu kompletów testów i złamanie A3 do A4 – do testu w formie broszury oraz włączenie 

właściwych kart odpowiedzi do środka testów 

2. Pogrupowanie wszystkich kompletów testów z przedmiotów kierunkowych (według podanych ilości 

egzemplarzy danej wersji) w oddzielne pakiety opisane w sposób następujący: nazwa przedmiotu, nazwa 

ośrodka odpowiedzialnego za organizację kursu np. Ukraina, Konsulat w Winnicy czy Konsulat Generalny 

RP w Ostrawie, liczba egzemplarzy. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do ewentualnych 

niewielkich modyfikacji dotyczących sposobu tworzenia pakietów. Opakowanie pakietu może być nie 

jednorazowe (np. walizka), ale w takiej sytuacji odzyskanie opakowania przez Wykonawcę nie obciąża w 

żaden sposób Zamawiającego.  

Opakowanie pakietu musi umożliwiać jego opieczętowanie przez przedstawiciela Zamawiającego (np. poprzez 

użycie dodatkowej papierowej taśmy) oraz chronić przed zniszczeniem bądź nieuprawnionym dostępem.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia do pakietu dodatkowych materiałów. W przypadku, gdyby 

zwiększały one istotnie wagę lub rozmiary pakietu Wykonawca ma prawo do negocjacji wynagrodzenia w 

zakresie związanym ze w/w zwiększeniem. 

 

II. Elementy wspólne dla Zadania I i Zadania II 

 

1. Sposób dostarczenia plików 

Pliki do druku zostaną dostarczone Wykonawcy drogą elektroniczną (szyfrowanym mailem) lub na Pen-

drive z plikami pdf, według wyboru Zamawiającego. 

Sposób szyfrowania plików zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy. 

 

W przypadku plików audio – na nośnikach wskazanych w Części I p. 2.4. obowiązkiem Wykonawcy będzie 

jedynie dołączenie ich do poszczególnych pakietów we wskazanej liczbie. 

 

2. Zabezpieczenia 

1) W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi – do zaakceptowania przez Zamawiającego – listę 

pracowników, którzy będą wyznaczenie do realizacji zlecenia, wraz ze wskazaniem osoby nadzorującej 

jego realizację. Zmiany na wskazanej liście będą wymagały każdorazowej akceptacji Zamawiającego i 

nie będą stanowić zmiany umowy.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych materiałów, w tym do: 



 
 

– zwrotu nośników po zakończeniu realizacji zlecenia; 

– nieudostępniania żadnych informacji dotyczących zawartości przekazanych plików poza 

informacjami przekazywanymi pracownikom wskazanym powyżej (tylko w zakresie niezbędnym do 

realizacji zlecenia); 

– niekopiowania plików. 

- zapewnienia dostępu do nośników wyłącznie osobie nadzorującej realizację zlecenia oraz ich 

przechowywanie w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do wskazania Zamawiającemu pomieszczeń, w których będzie się 

odbywała realizacja zlecenia i nieudostępniania ich osobom postronnym (spoza listy wskazanej w ust. 

1.) w okresie realizacji zlecenia oraz zamykania ich na klucz, do którego dostęp będą miały wyłącznie 

osoby wskazane na liście, o której mowa w ust. 1.  Dostęp do wszelkich materiałów przekazanych 

Wykonawcy w związku z realizacją zlecenia może mieć wyłącznie osoba nadzorująca; wszelkie 

materiały, nośniki muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp i 

kopiowanie 

4) Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego monitoringu (nagrywania danych rejestrowanych przez 

kamery) pomieszczeń, w których będą przechowywane wydruki materiałów będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia w sposób umożliwiający weryfikację sposobu realizacji zlecenia – w tym 

zwłaszcza identyfikacji osób pracujących przy jego realizacji. Zamawiający może zażądać 

przedstawienia nagrań z monitoringu za dowolny okres, w którym było realizowane zlecenie. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia inspekcji pomieszczenia, w którym realizowane jest 

zlecenie, bez wcześniejszego zapowiedzenia w godzinach pracy Wykonawcy. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia wadliwie wykonanych egzemplarzy, deponowania ich 

we wskazanym pomieszczeniu i oddanie ich Zamawiającemu lub zniszczenie ich w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia – na prośbę Zamawiającego – danych z licznika stron 

maszyn kopiujących w okresie realizacji zlecenia. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia – na prośbę Zamawiającego – danych z licznika stron 

maszyn kopiujących w okresie realizacji zlecenia. 

 

3. Termin podania ostatecznych informacji o liczbie zdających oraz termin dostarczenia materiału do druku i 

do konfekcjonowania – na 14 dni kalendarzowych przed terminem danej sesji egzaminacyjnej.  

Uwaga dla usługi drukowania materiałów egzaminacyjnych dla egzaminów wskazanych w Zadaniu I z datą 

17 listopada 2018 r. ww. zapisu nie stosuje się (termin musi umożliwić prawidłową realizację ww. zlecenia 

zgodnie z zapisami umowy  ).  

 


