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Oznaczenie sprawy: ZP/5/GDB/2015                          Załącznik nr 1 do siwz 
(jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy) 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru kserograficznego i teczek 
kartonowych.  
 

I  Papier uniwersalny biały spełniający następujące wymagania: 
1) parametry użytkowe:  

− format: A4 
− gramatura: 80 g/m2 ± 3, 
− grubość: 103 ± 3 µm, 
− białość: min. 146 wg 3 CIE, 
− wilgotność całkowita: 4 – 6%, 
− nieprzezroczystość: min. 90%, 
− gładkość (szorstkość wg Bendtsena): max. 250 cm3/min. 

2) metoda wybielania - Pulpa ECF lub TCF; 
3) zastosowanie:  

− kserokopiarki, 
− faksy, 
− drukarki laserowe, 
− drukarki atramentowe, 

4) przeznaczenie: 
− druk dwustronny, 
− archiwizacja, 

5) opakowanie - ryza (500 arkuszy), każda zapakowana oddzielnie, 
6) opakowanie zbiorcze - nie więcej niż 5 ryz. 

 

II  Papier uniwersalny biały spełniający następujące wymagania: 
1) parametry użytkowe:  

− format: A3 
− gramatura: 80 g/m2 ± 3, 
− grubość: 103 ± 3 µm, 
− białość: min. 146 wg 3 CIE, 
− wilgotność całkowita: 4 – 6%, 
− nieprzezroczystość: min. 90%, 
− gładkość (szorstkość wg Bendtsena): max. 250 cm3/min. 
− metoda wybielania - Pulpa ECF lub TCF; 

2) zastosowanie: 
− kserokopiarki 
− drukarki laserowe, 
− drukarki atramentowe, 

3) przeznaczenie:  
− druk dwustronny, 
− archiwizacja, 

4) opakowanie - ryza (500 arkuszy), każda zapakowana oddzielnie, 
5) opakowanie zbiorcze - nie więcej niż 5 ryz. 
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III Teczki tekturowe wi ązane tasiemką do dokumentów A4: 
1) parametry użytkowe:  

− rozmiar: 315mmx240mmx20mm (w przypadku wysokości i szerokości teczki 
dopuszczalna tolerancja ±15mm; w przypadku grubość grzbietu teczki – co 
najmniej 20 mm),  

− gramatura: 350g/m2 , 
− materiał: tektura bezkwasowa (odczyn pH>7,5), 
− wewnątrz 3 skrzydła poszerzone -pionowe, dolne, górne min. 90mm, klejone, 

bigowane – 3bigi (bigowany również grzbiet teczki), umożliwiające włożenie 
dokumentów różnej grubości, 

− struktura zewnętrzna matowa, biała, 
− wiązana tasiemką długości 160mm ±10mm, szerokości 5mm ± 1mm, wklejaną 

klejem bezkwasowym, 
2) przeznaczenie – przechowywanie dokumentów, w tym archiwizacja.  

 
IV Teczki tekturowe wiązane tasiemką do dokumentów A4: 

1) parametry użytkowe: 
− rozmiar: 320mmx230mmx100mm, (w przypadku wysokości i szerokości teczki 

dopuszczalna tolerancja ±15mm, w przypadku grubości grzbietu teczki – co 
najmniej 100 mm),  

− gramatura: 400g/m2, 
− materiał: tektura bezkwasowa (odczyn pH>7,5), 
− wewnątrz 3 skrzydła poszerzone -pionowe min 170mm, dolne i górne min 

100mm, klejone, bigowane – 5 bigów (bigowany również grzbiet teczki), 
umożliwiające włożenie dokumentów różnej grubości, 

− struktura zewnętrzna matowa, biała, 
− wiązana tasiemką długości 300mm ±10mm, szerokości 10mm ± 2mm, wklejaną 

klejem bezkwasowym, 
2) przeznaczenie – przechowywanie dokumentów, w tym archiwizacja.  

 
V Teczki tekturowe z gumką do dokumentów A4: 

1) parametry użytkowe: 
− rozmiar: 315mmx240mmx20mm (w przypadku wysokości i szerokości 

dopuszczalna tolerancja ±15mm, w przypadku grubości grzbietu teczki – co 
najmniej 20 mm),  

− gramatura: 350g/m2, 
− materiał: tektura bezkwasowa (odczyn pH>7,5), 
− wewnątrz 3 skrzydła poszerzone -pionowe, dolne, górne min. 90mm, klejone, 

bigowane – 3 bigi (bigowany również grzbiet teczki), umożliwiające włożenie 
dokumentów różnej grubości, 

− struktura zewnętrzna matowa, biała, 
− zamknięcie za pomocą elastycznej gumki umieszczonej wzdłuż długiego boku 

teczki (Zamawiający zastrzega, iż dostarczony produkt będzie otwierany i 
zamykany wielokrotnie, tym samym gumka musi posiadać odpowiednią 
wytrzymałość – rozciągliwość), 

2) przeznaczenie – przechowywanie dokumentów. 
 


