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§1 
 

ZAKRES DOKUMENTU 

 

Dokument określa wymagania techniczne materiałów dostarczonych do Wykonawcy, ogólne 

standardy jakości produkowanych wyrobów, kontrolowane parametry jakościowe jak również kryteria 

ich akceptacji.  

 
 

§2 
 

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU I PRZEKAZANIE DO ZAKŁADU POLIGRAFICZNEGO 

 

WARUNKI TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW 

 

1. Przyjmujemy prace w postaci plików PS lub PDF o rozdzielczości, co najmniej 300 ppi. 

2. Należy generować pliki PS/PDF w postaci: 

a) Plików kompozytowych, 

b) Plików separowanych (nasz dział CTP nie będzie w stanie dokonać korekty takiego pliku). 

3. Do konwersji RGB-CMYK należy używać profilu ICC dostosowanego do grupy papieru, na którym 

odbędzie się drukowanie (np. FOGRA39L).  

4. Praca wyśrodkowana ze spadem 3 mm z każdej strony.  

5. Praca należy przygotować w skali 1:1. 

6. W pracach nie należy używać zdjęć w przestrzeni barwnej RGB. Przesłanie plików z obrazami w 

przestrzeni barwnej RGB oznacza akceptację możliwego spłaszczenia kolorów przy konwersji do 

CMYK. 

7. W celu uniknięcia niedokładności pasowania należy stworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne 

nałożenie kolorów na siebie. 

Zalecana wartość zalewek: 

a) Od 0,05 mm = 0,144 pkt (dla tekstów i linii) 

b) Do 0,08 mm = 0,23 pkt (dla pozostałych obiektów).  

8. Minimalna grubość linii jednobarwnej powinna wynosić: 0,25 pkt. 

9. Minimalna grubość linii wielobarwnej lub w kontrze, powinna wynosić 0,75pkt. 

10. Minimalny stopień pisma jednobarwnego wynosi 6 pkt dla krojów jednoelementowych  

i 7 pkt dla krojów dwuelementowych. 

11. Minimalny stopień pisma wielobarwnego lub w kontrze wynosi 8pkt dla krojów 

jednoelementowych i 10 pkt dla krojów dwuelementowych 

12. Czarne teksty o wielkości mniejszej lub równej 24 pkt na kolorowym tle muszą być nadrukowane 

(overprint) oraz składać się tylko z 100% black. 

13. Maksymalne dopuszczalne nafarbienie (TIL) dla prac na podłożu powlekanym powinno być nie 

większe niż 310%, zaś dla podłoży niepowlekanych – nie większe niż 250%. 

14. W plikach powinny być osadzone wszystkie użyte fonty lub powinny zostać zamienione na 

krzywe. 
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15. W publikacjach wielostronicowych, gdzie zamówienie na wykonanie impozycji określa 

zbudowanie montażu z pojedynczych stron, rozkładówki musza być również rozcięte 

16. Prace należy umieszczać wyłącznie na serwerze FTP firmy GREG, lub przekazać na nośniku CD po 

przysłaniu zamówienia. 

17. Wszystkie pliki dostarczane do drukarni powinny być nazwane w sposób pozwalający na 

jednoznaczne przypisanie pliku do zlecenia na druk. Kolejne wersje tego samego pliku muszą 

posiadać zmienioną nazwę. Nazwy plików oraz miejsce ich dostarczenia (folder na serwerze FTP) 

są określone w zamówieniu. 

18. W przypadku niejednoznacznej nazwy pliku, uniemożliwiającej wykonanie montażu w terminie, 

Drukarnia nie odpowiada za wynikające z tego faktu opóźnienia.  

19. W nazwie pliku nie wolno umieszczać polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych (* > ! ?< 

: / \ itp.). Dopuszczalne jest tylko zastosowanie znaku podkreślenia _.  

 

§3 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY, TRYB POSTĘPOWANIA 

 
1. Wszystkie zapytania ofertowe, przekazane Zamawiającemu oferty handlowe jak i zamówienia 

Zamawiającego są rejestrowane przez Wykonawcę. 
2. Wykonawca po sprawdzenie kompletności i zgodności zamówienia z dokonanymi ustaleniami 

pomiędzy stronami potwierdza Zamawiającemu przyjęcie zamówienia do realizacji. 
3. Obowiązujące dokumenty w zakresie realizacji ofertowania, składania zamówień są dostępne na 

stronie internetowej zakładu poligraficznego przedsiębiorstwa Czerny Marian Firma Prywatna 
„Greg” – zakładka „do pobrania”. 

 
 

§4 

 
DOKONYWANIE ZMIAN I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ 
REALIZACJA ZMIAN W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający posiada prawo do dokonywania zmian w przyjętych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówieniach. 

2. Zamawiający  zobowiązany jest do dokonania: 

a) pisemnego określenia zakresu dokonywanych zmian, które muszą być przekazane do 

Wykonawcy oraz zamiany plików, o ile zakres zmian ich dotyczy, w ramach obowiązujących 

standardów § 2,  

b) akceptacji zmiany terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, o ile zakres zmian tego 

wymaga, 

c) akceptacji uaktualnionej kalkulacji w przypadku wprowadzenia nowych standardów 

jakościowych produktów lub zakresu świadczonych usług przez Wykonawcę, 

d) akceptacji i poniesienia kosztów dokonywanych zmian w zakresie: 

• wartości materiałów, które zostały zamówione i dalsze ich wykorzystanie ze względu 

na zakres zmian jest  niemożliwe, 
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• kosztów uruchomienia produkcji, o ile zakres wprowadzanych zmian wymaga 

zatrzymania i powtórnego uruchomienia maszyn drukujących, 

• kosztów produkcji i jej przygotowania oraz  materiałów, o ile zakres wprowadzonych 

zmiany wymagają zatrzymania produkcji , zmiany jej organizacji lub zakresu 

zamówienia. 

 

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający posiada prawo anulowania realizacji zamówień przyjętych przez Wykonawcę do 

realizacji. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania: 

a) pisemnego powiadomienia Wykonawcy o anulowaniu realizacji zamówienia 

b) akceptacji i poniesienia kosztów Wykonawcy w zakresie: 

• zamówionych materiałów, o ile Wykonawca nie może dokonać ich zwrotu. 

• poniesionych przez Wykonawcę  kosztów zamówienia materiałów i ich zwrotu. 

c) akceptacji i poniesienia kosztów Wykonawcy jeżeli nastąpiła częściowa lub całkowita 

realizacja zamówienia. 

 

TRYB DEFINIOWANIA TERMINÓW PODCZAS WPROWADZANIA ZMIAN 

I ANULOWANIA ZAMÓWIEŃ 

 

Terminy wstrzymania i wznowienia realizacji zamówienia określa się według poniższych trybów: 

1.  Wstrzymanie realizacji zamówienia w celu dokonania zmian albo anulowania realizacji: 

a) informacja przekazana telefonicznie i pocztą elektroniczną: do godziny, w której dokonano 

telefonicznego przekazania informacji wraz z przesłaniem informacji w formie krótkiej 

wiadomości tekstowej (sms), należy doliczyć jedną godzinę zegarową, o ile zgłoszenie 

nastąpiło do godz. 14.00. Zgłoszenie dokonane po godzinie 14.00 uznaje się za dokonane 

następnego dnia; Przesłanie informacji pocztą elektroniczną musi nastąpić w ciągu 24 

godzin od godziny otrzymania przez Sprzedającego sms. 

b) informacja przekazana pocztą elektroniczną: do godziny wpłynięcia do Wykonawcy 

wiadomości należy doliczyć trzy godziny, o ile zgłoszenie nastąpiło do godz. 12.00. 

Zgłoszenie dokonane po godzinie 12.00 uznaje się za dokonane następnego dnia. 

2. Datę wznowienia realizacji zamówienia określa data pozytywnej weryfikacji dostarczonych 

dokumentów i plików. 

 

TERMIN REALIZACJI 

 

Termin realizacji zamówienia jest ustalany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą podczas składania 

zamówienia do realizacji. Jeśli pozytywnie zakończona weryfikacja nastąpi po godzinie 11:00, liczenie 

pierwszego dnia realizacji zamówienia rozpocznie się następnego dnia roboczego.  

 

 

 

 

 



OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Greg Print  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa  

44-113 Gliwice ul. Poezji 19 

6 
 

 

 

§5 

 

STANDARDY JAKOŚCIOWE WYROBÓW GOTOWYCH 

KONTROLA  KOLORU 

 

1. Ocena densytometryczna 

Gęstości optyczne pola pełnego pokrycia mierzone na kostkach (w przypadku druku bez wzorca 

kolorystycznego) muszą być zgodne z podanymi poniżej wartościami : 

 

 BŁYSK MATT OFFSET 

K 1,80   +/-  0,08 1,60   +/- 0,06 1,20   +/-0,06 

C 1,55   +/-  0,06 1,35   +/-0,04 1,05   +/-0,04 

M 1,50  +/- 0,06 1,35   +/-0,04 1,05   +/-0,04 

Y 1,40   +/- 0,06 1,20   +/-0,04 0,95   +/-0,04 

 

Gęstość optyczna na arkuszach drukarskich w trakcie druku całego nakładu muszą odpowiadać 

wartościom na arkuszu zaakceptowanym jako wzorcowy w podanych poniżej granicach: 

 

DOBRE NIEDOPUSZCZALNE 

Różnica <= +/ - 0,05 od wzorca Różnica > +/ - 0,05 od wzorca 

 

OCENA WIZUALNA 

 

1. Kolory na arkuszach drukarskich powinny wizualnie odpowiadać kolorom na zatwierdzonych 

wzorcach kolorystycznych tzn. cromalinach, matchprintach lub proofach. 

Za różnice dyskwalifikujące wyrób uważa się zmiany dostrzegane nieuzbrojonym okiem z 

odległości: 

a) Wyciągniętej ręki na odległość 40 cm dla formatów ˂ A4  

b) Przekątnej druku dla formatów ≥ A4 

Obserwacji należy dokonywać  w oświetleniu standardowym D50 

 

DOBRE NIEDOPUSZCZALNE 

Zgodne z lub w bardzo mało widoczny 

sposób odbiega od wzorca 

W zauważalny sposób odbiega od wzorca 

 

 

PASOWANIE KOLORU 

 

1. Dopuszczalne odchylenie pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: 

 

DOBRE NIEDOPUSZCZALNE 

≤ ± 0,2 mm > ± 0,2 mm 
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OBRAZ NA STRONIE 

 

2. Dopuszczalne jest skręcenie obrazu na stronie nie większe niż +/- 1 mm na 100 mm. 

3. Dopuszczalne jest przesunięcie obrazu na stronie (wynikające z niedokładności złamu lub 

cięcia) zarówno w pionie jak i w poziomie nie większe niż +/- 1 mm. 

 

 

LINIE PERFORACJI, BIGI I ZŁAMU 

 

1. Umiejscowienie linii perforacji, big i złamów powinno być zgodne z dostarczonymi 

specyfikacjami. Dopuszczalne jest przesunięcie nie większe niż +/- 1 mm. 

 

 

FORMAT 

 

1. Przycięte, prostopadłe krawędzie egzemplarza powinny tworzyć kąt prosty. Dopuszczalne jest 

skrzywienie mierzone w odniesieniu do grzbietu, które nie może przekraczać +/- 1 mm na 100 

mm.  

2. Format produktu finalnego mierzony od głowy do stopy i od grzbietu do frontu powinien być 

zgodny z dostarczonymi wymaganiami. Dopuszczalne jest jego zwiększenie lub zmniejszenie o 

wielkość do 1 mm. 

 

 

 

OPRAWA KLEJONA 

1. Oprawa klejona przeznaczona jest do pozycji drukowanych na niższych gramaturach (70 –135 

g/m2 przy założeniu, że grubość grzbietu nie będzie mniejsza niż 2 mm i większa niż 9 mm. 

Obraz okładki powinien być wyśrodkowany na grzbiecie. Dopuszczalne jest przesunięcie okładki 

w poziomie do +/- 0,5 mm a w pionie do +/- 1 mm względem wkładu. 

 

OPRAWA ZESZYTOWA 

1. Dopuszczalne odchylenie położenia zszywki względem złam grzbietowego wynosi                         +/- 

0,5mm.  

2. Niepełna ilość zszywek, bądź niewłaściwe ich zagniecenie może wystąpić w nie więcej niż 0,2% 

nakładu.  

3. Dopuszczalne jest również niewielkie strzępienie grzbietu okładki w miejscach obcinania. Jest 

możliwość zmiany technologii cięcia oprawy zeszytowej w celu uniknięcia strzępienia grzbietu, 

w takim przypadku wymagana jest indywidualna kalkulacja. 

 

PASOWANIE LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 
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1. W przypadku lakierownia wybiórczego tolerancja niespasowania lakieru do obrazu wynosi +/- 1 

mm. 

                                                                       

 

PAKOWANIE WYROBU GOTOWEGO  

 

Jeżeli Zamawiający w złożonym zamówieniu nie określi sposobu pakowania przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca wykorzysta jedno z rozwiązań: 

1. Tuba lub rulon. 

2. Paczki z szarego papieru pakunkowego o gramaturze 60 gram. 

3. Paczki w folii termo-skurczliwej. 

4. Paleta z ochronna folią zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi. 

5. Paleta z narożnikami zabezpieczającymi i folią ochronną. 

Uwaga: dopuszcza się wykorzystywanie łączenia wyżej wymienionych elementów zabezpieczenia 

wyrobów, np. paleta z narożnikami zabezpieczającymi i folią ochronną, na której zostały ułożone 

foldery w paczkach z folii termo-skurczliwej liczące po 20  szt. 

Realizujemy personalizację. 

 

§ 6 

DOSTAWA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się według ściśle określonych standardów 

przygotowania wyrobu do wysyłki  jak również dostarczenia wyrobu. 

2. Dostawa jest realizowana w ramach:  

a) doręczenia paletowego (paleta max 600 kg), 

b) paczkowego (paczka max 25 kg), 

c) listowego, 

d) personalizacji przesyłek według rozdzielniki Zamawiającego. 

3. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej poprzez wprowadzenie adnotacji w ofercie handlowej 

inny niż opisane w ust. 1 sposób dostawy przedmiotu zamówienia. Na specjalne życzenie klienta 

poprzez wcześniejszą informację oraz adnotację w ofercie handlowej możliwe jest również 

ponadnormatywne  określenie warunków pakowania lub dostarczenia towarów. 

4. Zamawiający może: 

a) osobiście odebrać przedmiot zamówienia, 

b) zlecić transport przedmiotu zamówienia przewoźnikowi,  

c) zlecić transport przedmiotu zamówienia Wykonawcy. 

5. Każdorazowo koszt dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający. 

6. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za jakość świadczonych usług transportowych 

w przypadku jeżeli wyboru przewoźnika dokonuje Zamawiający, a  w szczególności za opóźnienie 

w terminie transportu lub uszkodzenie zamówienia jeżeli dokonał  

7. Niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz po pozytywnym zatwierdzeniu jego 

jakości, pracownik działu handlowego Wykonawcy powiadamia Zamawiającego o gotowości do 

wydania przedmiotu zamówienia do transportu lub do dostarczenia przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia w umówione z Zamawiającym miejsce. 
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8. W przypadku, gdy Zamawiający osobiście odbiera przedmiot zamówienia, niezwłocznie po 

przekazaniu Zamawiającemu informacji o gotowości do wydania przedmiotu zamówienia, jest 

on zobowiązany do podania Wykonawcy terminu odbioru przedmiotu zamówienia.  

9. Każdorazowo koszt opakowania oraz dostawy zależy od indywidualnych cech danego 

przedmiotu zamówienia i wskazany jest w ofercie handlowej. 

10. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy opisanego w ust. 4 pkt. a) i b), 

domniemywa się że przedmiot zamówienia był w stanie wolnym od wad i uszkodzeń w chwili 

jego wydania przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad powstałych w produkcie podczas jego 

transportu oraz doręczenia w przypadku opisanym w ust. 4 pkt. a) i b). 

 

§ 7 

KRYTERIA OCENY 

 

Pracownicy Firmy GREG dokonują bieżącej kontroli w trakcie wykonywanych przez siebie zadań, 

będących elementem procesu produkcyjnego. W przypadku odbioru jakościowego, kontrola gotowej 

produkcji odbywa się metodą próbkowania zgodnie z podanymi powyżej zakresami tolerancji oraz 

obowiązującą w Firmie normą  ISO 9001:2008.  

 

§ 8 

REKLAMACJE 

1.  Zamawiający niezwłocznie po odebraniu zamówionych produktów zobowiązany jest do 
sprawdzenia zgodności realizacji usługi ze złożonym zamówieniem, w szczególności w zakresie 
ilości i jakości zamówionych produktów. 

2.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, wadliwości zamówionych produktów lub innej 

niezgodności w zakresie realizacji złożonego zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest w 

terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionych produktów w formie pisemnej, za 

pośrednictwem faxu lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w umowie o współpracy 

handlowej lub w zamówieniu, powiadomić o tym fakcie Wykonawcę, przedkładając protokół 

reklamacyjny, który można pobrać ze strony internetowej, zakładka „do pobrania”.   

3.  Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego rozpatrywane będą przez Wykonawcę  

w terminie do 14 dni, licząc od dnia skutecznego doręczenia mu protokołu reklamacyjnego. 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym do 

powiadomienia Zamawiającego, na zasadach opisanych w ust. 2, o nieuwzględnieniu lub 

uwzględnieniu reklamacji i sposobie jej załatwienia. Brak powiadomienia w terminie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie oznacza uwzględnienia reklamacji.   

4.    W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 

obniżenia ceny zamówienia. Ewentualnie Wykonawca dokona wymiany wadliwych produktów 

na wolne od wad lub usunie wady, pod warunkiem uprzedniego zwrotu całego nakładu w ciągu 

10 dni od dnia uwzględnienia reklamacji. Strony dopuszczają możliwość umówienia się na inny 

termin wymiany wadliwych produktów lub usunięcia wad.  
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5.  Jeżeli spośród dostarczonych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od 
produktów wolnych od wad, uprawnienie Zamawiającego do obniżenia ceny zamówienia 
ogranicza się wyłącznie do produktów wadliwych. 

6.  W razie uwzględnienia reklamacji i obniżenia ceny wadliwych produktów Kupującemu nie 

przysługuje żądanie dalszych odszkodowań i rekompensat.  

7.  Złożenie przez Kupującego reklamacji nie wstrzymuje, jego obowiązku wobec Sprzedającego 

terminowej zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane zamówienie.  

 

 


