
Szczecin, dnia 10.05.2017 r.

ZZ-2380- 57/17

 informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2015 r. poz. 2164.), zwanej dalej „uPzp”na „na dostawę opakowań na dowody rzeczowe na potrzeby jednostek Policji  w kraju”:.

      Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający modyfikuje opisy przedmiotu zamówienia  w następujący sposób :

w załączniku nr 4.1 do siwz 

lp. Jest Zmienia się na

Poz.1 MATERIAŁ  –  trójwarstwowa  folia  LDPE  o  grubości  70
mikronów, odporna na warunki atmosferyczne,
ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny).
KOLOR – transparentny,
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca nadruk metryki

śladowej  według  dostarczonego  wzoru  umożliwiającego

naniesienie opisu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

MATERIAŁ – trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów,
odporna na warunki atmosferyczne,
ZAMKNIĘCIE –  w postaci  paska  na  bazie  kleju  samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie  koperty bez pozostawienia  znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny).
KOLOR – transparentny,
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca nadruk metryki

śladowej  według  dostarczonego  wzoru  umożliwiającego

naniesienie   odręcznego  opisu.  Dopuszcza  się  dostosowanie

podstawowych wymiarów metryki śladowej do wielkości koperty

(zmniejszenie)  pod  warunkiem,  że  nie  ulegnie  zniekszałceniu

forma  graficzna  metryki  oraz  zachowana  zostanie  czytelność

liter metryki. Dopuszcza się pionowe lub poziome umieszczenie

metryki śladowej w zależności od kształtu i wielkości koperty z

zachowaniem marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

Poz.2 MATERIAŁ  –  trójwarstwowa  folia  LDPE  o  grubości  70
mikronów, odporna na warunki atmosferyczne,
ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego,

MATERIAŁ – trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów,
odporna na warunki atmosferyczne,
ZAMKNIĘCIE –  w postaci  paska  na  bazie  kleju  samoklejącego,
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pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny).
KOLOR – transparentny,
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca nadruk metryki

śladowej  według  dostarczonego  wzoru  umożliwiającego

naniesienie opisu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%.

pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie  koperty bez pozostawienia  znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny).
KOLOR – transparentny,
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca nadruk metryki

śladowej  według  dostarczonego  wzoru  umożliwiającego

naniesienie   odręcznego  opisu.  Dopuszcza  się  dostosowanie

podstawowych wymiarów metryki śladowej do wielkości koperty

(zmniejszenie)  pod  warunkiem,  że  nie  ulegnie  zniekszałceniu

forma  graficzna  metryki  oraz  zachowana  zostanie  czytelność

liter metryki. Dopuszcza się pionowe lub poziome umieszczenie

metryki śladowej w zależności od kształtu i wielkości koperty z

zachowaniem marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

Poz.3 MATERIAŁ  –  trójwarstwowa  folia  LDPE  o  grubości  70
mikronów, odporna na warunki atmosferyczne,
ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny).
KOLOR – transparentny,
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca nadruk metryki

śladowej  według  dostarczonego  wzoru  umożliwiającego

naniesienie opisu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%.

MATERIAŁ – trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów,
odporna na warunki atmosferyczne,
ZAMKNIĘCIE –  w postaci  paska  na  bazie  kleju  samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie  koperty bez pozostawienia  znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny).
KOLOR – transparentny,
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca nadruk metryki

śladowej  według  dostarczonego  wzoru  umożliwiającego

naniesienie   odręcznego  opisu.  Dopuszcza  się  dostosowanie

podstawowych wymiarów metryki śladowej do wielkości koperty

(zmniejszenie)  pod  warunkiem,  że  nie  ulegnie  zniekszałceniu

forma  graficzna  metryki  oraz  zachowana  zostanie  czytelność

liter metryki. Dopuszcza się pionowe lub poziome umieszczenie

metryki śladowej w zależności od kształtu i wielkości koperty z

zachowaniem marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

Poz.4 MATERIAŁ  –  trójwarstwowa  folia  LDPE  o  grubości  70
mikronów, odporna na warunki atmosferyczne,
ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub

MATERIAŁ – trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów,
odporna na warunki atmosferyczne,
ZAMKNIĘCIE –  w postaci  paska  na  bazie  kleju  samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie  koperty bez pozostawienia  znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
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termiczny i/lub chemiczny).
KOLOR – transparentny,
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca nadruk metryki

śladowej  według  dostarczonego  wzoru  umożliwiającego

naniesienie opisu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%.

termiczny i/lub chemiczny).
KOLOR – transparentny,
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca nadruk metryki

śladowej  według  dostarczonego  wzoru  umożliwiającego

naniesienie   odręcznego  opisu.  Dopuszcza  się  dostosowanie

podstawowych wymiarów metryki śladowej do wielkości koperty

(zmniejszenie)  pod  warunkiem,  że  nie  ulegnie  zniekszałceniu

forma  graficzna  metryki  oraz  zachowana  zostanie  czytelność

liter metryki. Dopuszcza się pionowe lub poziome umieszczenie

metryki śladowej w zależności od kształtu i wielkości koperty z

zachowaniem marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

W załączniku nr 4.2

Poz.1 MATERIAŁ  –  papier  i  z  folia  wielowarstwowa  typu  Multi-X,
elastyczna, trwała i wytrzymała mechanicznie.
ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny). 
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na papierowej

części nadruk metryki śladowej według dostarczonego wzoru

umożliwiający naniesienie opisu. Nadruk wypełnia papierową

stronę  torebki  i  jest  dostosowany

do  powierzchni  z  zachowaniem  marginesu.  Tolerancja

rozmiarów +/- 5%.

MATERIAŁ  –  papier  i  z  folia  wielowarstwowa  typu  Multi-X,
elastyczna, trwała i wytrzymała mechanicznie.
ZAMKNIĘCIE –  w postaci  paska  na  bazie  kleju  samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie  koperty bez pozostawienia  znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny). 
DODATKOWE  INFORMACJE  –  posiadająca  na  papierowej

części  nadruk  metryki  śladowej  według  dostarczonego  wzoru

umożliwiającego  naniesienie  odręcznie  opisu.  Dopuszcza  się

dostosowanie  podstawowych  wymiarów  metryki  śladowej  do

wielkości koperty (zmniejszenie) pod warunkiem, że nie ulegnie

zniekszałceniu  forma  graficzna  metryki  oraz  zachowana

zostanie  czytelność  liter  metryki.  Dopuszcza  się  pionowe  lub

poziome umieszczenie metryki śladowej                       w

zależności  od  kształtu  i  wielkości  koperty  z  zachowaniem

marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

Poz.2 MATERIAŁ  –  papier  i  z  folia  wielowarstwowa  typu  Multi-X,
elastyczna, trwała i wytrzymała mechanicznie.
ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny). 
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na papierowej

MATERIAŁ  –  papier  i  z  folia  wielowarstwowa  typu  Multi-X,
elastyczna, trwała i wytrzymała mechanicznie.
ZAMKNIĘCIE –  w postaci  paska  na  bazie  kleju  samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie  koperty bez pozostawienia  znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny). 
DODATKOWE  INFORMACJE  –  posiadająca  na  papierowej
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części nadruk metryki śladowej według dostarczonego wzoru

umożliwiający naniesienie opisu. Nadruk wypełnia papierową

stronę  torebki  i  jest  dostosowany  do  powierzchni  z

zachowaniem marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%.

części  nadruk  metryki  śladowej  według  dostarczonego  wzoru

umożliwiającego  naniesienie  odręcznie  opisu.  Dopuszcza  się

dostosowanie  podstawowych  wymiarów  metryki  śladowej  do

wielkości koperty (zmniejszenie) pod warunkiem, że nie ulegnie

zniekszałceniu  forma  graficzna  metryki  oraz  zachowana

zostanie  czytelność  liter  metryki.  Dopuszcza  się  pionowe  lub

poziome umieszczenie metryki śladowej                       w

zależności  od  kształtu  i  wielkości  koperty  z  zachowaniem

marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

Poz.3 MATERIAŁ  –  papier  i  z  folia  wielowarstwowa  typu  Multi-X,
elastyczna, trwała i wytrzymała mechanicznie.
ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny). 
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na papierowej

części nadruk metryki śladowej według dostarczonego wzoru

umożliwiający naniesienie opisu. Nadruk wypełnia papierową

stronę  torebki  i  jest  dostosowany

do  powierzchni  z  zachowaniem  marginesu.  Tolerancja

rozmiarów +/- 5%.

MATERIAŁ  –  papier  i  z  folia  wielowarstwowa  typu  Multi-X,
elastyczna, trwała i wytrzymała mechanicznie.
ZAMKNIĘCIE –  w postaci  paska  na  bazie  kleju  samoklejącego,
pozwalające na szybkie i trwałe zamknięcie bez użycia zgrzewarki,
uniemożliwiające otwarcie  koperty bez pozostawienia  znaku/śladu
ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik  mechaniczny  i/lub
termiczny i/lub chemiczny). 
DODATKOWE  INFORMACJE  –  posiadająca  na  papierowej

części  nadruk  metryki  śladowej  według  dostarczonego  wzoru

umożliwiającego  naniesienie  odręcznie  opisu.  Dopuszcza  się

dostosowanie  podstawowych  wymiarów  metryki  śladowej  do

wielkości koperty (zmniejszenie) pod warunkiem, że nie ulegnie

zniekszałceniu  forma  graficzna  metryki  oraz  zachowana

zostanie  czytelność  liter  metryki.  Dopuszcza  się  pionowe  lub

poziome umieszczenie metryki śladowej                       w

zależności  od  kształtu  i  wielkości  koperty  z  zachowaniem

marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

W załączniku nr 4.3

Poz.1 MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE – fasadowe – 427. Otwierane wzdłuż najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchni  z  zachowaniem

marginesu. 

MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE –  fasadowe –  427.  Otwierane  wzdłuż  najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadające na największej –

górnej powierzchni poziomy nadruk metryki śladowej w kolorze

czarnym według dostarczonego wzoru umożliwiający naniesienie

odręcznego  opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z

zachowaniem marginesu. 
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Dopuszcza  się  umieszczenie  na  nadruku  metryki  na  dwóch

bokach   kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym

logotypem, znajdujące się po prawej górnej stronie  nadruku

metryki.  Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do

samodzielnego złożenia.

Dopuszcza się umieszczenie nadruku metryki na dwóch bokach

kartonu  oraz  dostosowanie  podstawowych  wymiarów

(zmniejszenie)  metryki  śladowej  do  wielkości  pudełka  pod

warunkiem  że  nie  ulegnie  zniekształceniu  forma  graficzna

metryki  oraz  zostanie  zachowana  czytelność  liter  metryki  .

Pudełko  posiada  nadrukowany  dużymi  literami  alfabetu

łacińskiego  czytelny  napis  POLICJA  pogrubioną  czcionką  o

nazwie Times New Roman w kolorze czarnym, znajdujący się po

prawej górnej stronie nadruku metryki. Wysokość napisu musi

stanowić  od 15  % do 20% wysokości  metryczki.  Dostarczone

pudełko kartonowe w stanie do samodzielnego złożenia.

Poz.2 MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE – fasadowe – 427. Otwierane wzdłuż najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię   z  zachowaniem

marginesu. 

Dopuszcza  się  umieszczenie  na  nadruku  metryki  na  dwóch

bokach   kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym

logotypem, znajdujące się po prawej  górnej  stronie nadruku

metryki.  Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do

samodzielnego złożenia.

MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE –  fasadowe –  427.  Otwierane  wzdłuż  najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadające na największej –

górnej powierzchni poziomy nadruk metryki śladowej w kolorze

czarnym według dostarczonego wzoru umożliwiający naniesienie

odręcznego  opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z

zachowaniem marginesu. 

Dopuszcza się umieszczenie nadruku metryki na dwóch bokach

kartonu  oraz  dostosowanie  podstawowych  wymiarów

(zmniejszenie)  metryki  śladowej  do  wielkości  pudełka  pod

warunkiem  że  nie  ulegnie  zniekształceniu  forma  graficzna

metryki  oraz  zostanie  zachowana  czytelność  liter  metryki  .

Pudełko  posiada  nadrukowany  dużymi  literami  alfabetu

łacińskiego  czytelny  napis  POLICJA  pogrubioną  czcionką  o

nazwie Times New Roman w kolorze czarnym, znajdujący się po

prawej górnej stronie nadruku metryki. Wysokość napisu musi

stanowić  od 15  % do 20% wysokości  metryczki.  Dostarczone

pudełko kartonowe w stanie do samodzielnego złożenia.

Poz.3 MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE – fasadowe – 427. Otwierane wzdłuż najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.

MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE –  fasadowe –  427.  Otwierane  wzdłuż  najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
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DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z  zachowaniem

marginesu.

Dopuszcza  się  umieszczenie  na  nadruku  metryki  na  dwóch

bokach  kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym

logotypem, znajdujące się po prawej  górnej  stronie nadruku

metryki.  Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do

samodzielnego złożenia.

WKŁADKA – bigowania na wysokości 60 i 140 mm. Tektura

falista  typu  B  o  gramaturze  370  g/  m2  .  Posiada  otwory  o

średnicy  8 mm rozmieszczone  na środkowej  części  w dwóch

rzędach po cztery otwory.

DODATKOWE INFORMACJE – posiadające na największej –

górnej powierzchni poziomy nadruk metryki śladowej w kolorze

czarnym według dostarczonego wzoru umożliwiający naniesienie

odręcznego  opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z

zachowaniem marginesu. 

Dopuszcza się umieszczenie nadruku metryki na dwóch bokach

kartonu  oraz  dostosowanie  podstawowych  wymiarów

(zmniejszenie)  metryki  śladowej  do  wielkości  pudełka  pod

warunkiem  że  nie  ulegnie  zniekształceniu  forma  graficzna

metryki  oraz  zostanie  zachowana  czytelność  liter  metryki  .

Pudełko  posiada  nadrukowany  dużymi  literami  alfabetu

łacińskiego  czytelny  napis  POLICJA  pogrubioną  czcionką  o

nazwie Times New Roman w kolorze czarnym, znajdujący się po

prawej górnej stronie nadruku metryki. Wysokość napisu musi

stanowić  od 15  % do 20% wysokości  metryczki.  Dostarczone

pudełko kartonowe w stanie do samodzielnego złożenia.

WKŁADKA – bigowania na wysokości  60 i  140 mm. Tektura

falista  typu  B  o  gramaturze  370  g/  m2  .  Posiada  otwory  o

średnicy  8  mm  rozmieszczone  na  środkowej  części  w  dwóch

rzędach po cztery otwory.

Poz.4 MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE – fasadowe – 427. Otwierane wzdłuż najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię    z  zachowaniem

marginesu. 

Dopuszcza  się  umieszczenie   na  nadruku metryki  na  dwóch

bokach   kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym

logotypem, znajdujące się po prawej  górnej  stronie nadruku

metryki.  Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do

samodzielnego złożenia.

WKŁADKA – bigowania  na wysokości  15  i  25  cm.  Tektura

MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE –  fasadowe –  427.  Otwierane  wzdłuż  najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadające na największej –

górnej powierzchni poziomy nadruk metryki śladowej w kolorze

czarnym według dostarczonego wzoru umożliwiający naniesienie

odręcznego  opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z

zachowaniem marginesu. 

Dopuszcza się umieszczenie nadruku metryki na dwóch bokach

kartonu  oraz  dostosowanie  podstawowych  wymiarów

(zmniejszenie)  metryki  śladowej  do  wielkości  pudełka  pod

warunkiem  że  nie  ulegnie  zniekształceniu  forma  graficzna

metryki  oraz  zostanie  zachowana  czytelność  liter  metryki  .

Pudełko  posiada  nadrukowany  dużymi  literami  alfabetu

łacińskiego  czytelny  napis  POLICJA  pogrubioną  czcionką  o

nazwie Times New Roman w kolorze czarnym, znajdujący się po
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falista  typu  B  o  gramaturze  370  g/  m2  .  Posiada  otwory  o

średnicy  8 mm rozmieszczone  na środkowej  części  w dwóch

rzędach po dziesięć otworów.

prawej górnej stronie nadruku metryki. Wysokość napisu musi

stanowić  od 15  % do 20% wysokości  metryczki.  Dostarczone

pudełko kartonowe w stanie do samodzielnego złożenia.

WKŁADKA –  bigowania  na  wysokości  15  i  25  cm.  Tektura

falista  typu  B  o  gramaturze  370  g/  m2  .  Posiada  otwory  o

średnicy  8  mm  rozmieszczone  na  środkowej  części  w  dwóch

rzędach po dziesięć otworów.

Poz.5 MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE – fasadowe – 427. Otwierane wzdłuż najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię    z  zachowaniem

marginesu. 

Dopuszcza  się  umieszczenie   na  nadruku metryki  na  dwóch

bokach   kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym

logotypem, znajdujące się po prawej górnej stronie  nadruku

metryki.   Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do

samodzielnego złożenia.

MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE –  fasadowe –  427.  Otwierane  wzdłuż  najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadające na największej –

górnej powierzchni poziomy nadruk metryki śladowej w kolorze

czarnym według dostarczonego wzoru umożliwiający naniesienie

odręcznego  opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z

zachowaniem marginesu. 

Dopuszcza się umieszczenie nadruku metryki na dwóch bokach

kartonu  oraz  dostosowanie  podstawowych  wymiarów

(zmniejszenie)  metryki  śladowej  do  wielkości  pudełka  pod

warunkiem  że  nie  ulegnie  zniekształceniu  forma  graficzna

metryki  oraz  zostanie  zachowana  czytelność  liter  metryki  .

Pudełko  posiada  nadrukowany  dużymi  literami  alfabetu

łacińskiego  czytelny  napis  POLICJA  pogrubioną  czcionką  o

nazwie Times New Roman w kolorze czarnym, znajdujący się po

prawej górnej stronie nadruku metryki. Wysokość napisu musi

stanowić  od 15  % do 20% wysokości  metryczki.  Dostarczone

pudełko kartonowe w stanie do samodzielnego złożenia.

Poz.6 MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE – fasadowe – 427. Otwierane wzdłuż najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z  zachowaniem

MATERIAŁ  –  karton  warstwowy  –  fala  typu  E  o  gramaturze
400g/m2.
ZAMKNIĘCIE –  fasadowe –  427.  Otwierane  wzdłuż  najdłuższej
krawędzi pudełka.
KOLOR – brązowy.
DODATKOWE INFORMACJE – posiadające na największej –

górnej powierzchni poziomy nadruk metryki śladowej w kolorze

czarnym według dostarczonego wzoru umożliwiający naniesienie

odręcznego  opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z
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marginesu. 

Dopuszcza  się  umieszczenie   na  nadruku metryki  na  dwóch

bokach   kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym

logotypem, znajdujące się po prawej  górnej  stronie nadruku

metryki.   Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do

samodzielnego złożenia.

zachowaniem marginesu. 

Dopuszcza się umieszczenie nadruku metryki na dwóch bokach

kartonu  oraz  dostosowanie  podstawowych  wymiarów

(zmniejszenie)  metryki  śladowej  do  wielkości  pudełka  pod

warunkiem  że  nie  ulegnie  zniekształceniu  forma  graficzna

metryki  oraz  zostanie  zachowana  czytelność  liter  metryki  .

Pudełko  posiada  nadrukowany  dużymi  literami  alfabetu

łacińskiego  czytelny  napis  POLICJA  pogrubioną  czcionką  o

nazwie Times New Roman w kolorze czarnym, znajdujący się po

prawej górnej stronie nadruku metryki. Wysokość napisu musi

stanowić  od 15  % do 20% wysokości  metryczki.  Dostarczone

pudełko kartonowe w stanie do samodzielnego złożenia.

W załączniku nr 4.5

Poz.1 MATERIAŁ – papier z dodatkiem kleju

GRAMATURA – 70g/m2
SZEROKOŚĆ – 48mm. Tolerancja rozmiarów +/- 5%.
DODATKOWE  INFORMACJE  –  osłonka  na  taśmie

zabezpieczającej  uniemożliwia  przypadkowe  przyklejenie  do

podłoża.  Osłonka  taśmy  dzielona  na  dwie  części  celem

łatwiejszego  odklejenia.  Taśma  z  możliwością  łatwego

odrywania  z  rolki,  bez  używania  dodatkowych  narzędzi.

Powierzchnia  taśmy  umożliwia  trwałe  nanoszenie  napisów

środkiem kryjącym typu długopis oraz stawianie pieczątek, bez

efektu  rozmazywania  i  bez  możliwości  trwałego  usunięcia

napisu oraz treści pieczątki. Taśma posiada nadrukowane logo

policji  i  napis  POLICJA zgodnie  z  nadesłanym  logotypem.

Każdorazowa próba odklejenia od zabezpieczanej powierzchni

powoduje pojawienie się napisów ostrzegawczych zarówno na

taśmie  jak  i  na  zabezpieczonej  przez  taśmę  powierzchni.

Przeznaczona zarówno do powierzchni typu karton jak i typu

koperta foliowa lub foliowo-papierowa

MATERIAŁ – papier koloru jasno brązowego  z dodatkiem kleju

GRAMATURA – 70g/m2
SZEROKOŚĆ – 48mm. Tolerancja rozmiarów +/- 5%.
DODATKOWE  INFORMACJE  –  osłonka  na  taśmie

zabezpieczającej  uniemożliwia  przypadkowe  przyklejenie  do

podłoża.  Osłonka  taśmy  dzielona  na  dwie  części  celem

łatwiejszego odklejenia. Taśma z możliwością łatwego odrywania

z  rolki,  bez  używania  dodatkowych  narzędzi.  Powierzchnia

taśmy umożliwia trwałe nanoszenie napisów środkiem kryjącym

typu  długopis  oraz  stawianie  pieczątek,  bez  efektu

rozmazywania i bez możliwości trwałego usunięcia napisu oraz

treści  pieczątki.  Taśma posiada nadrukowany dużymi literami

alfabetu łacińskiego czytelny napis  POLICJA o  rozmiarze  60,

pogrubioną czcionką o nazwie Times New Roman Dopuszcza się

nadruk  w  kolorze  granatowym  lub  czarnym.  Każdorazowa

próba  odklejenia  od  zabezpieczanej  powierzchni  powoduje

pojawienie  się  napisów  ostrzegawczych  o  treści  „otwarte”  w

języku polskim zarówno na taśmie jak i na zabezpieczonej przez

taśmę powierzchni. Przeznaczona do wszystkich powierzchni w

szczególności karton, koperta foliowa lub foliowo-papierowa

Poz.2 MATERIAŁ – papier z dodatkiem kleju

GRAMATURA – 70g/m2
SZEROKOŚĆ – 48mm. Tolerancja rozmiarów +/- 5%.
DODATKOWE  INFORMACJE  –  osłonka  na  taśmie

MATERIAŁ – papier koloru jasno brazowego z dodatkiem kleju 

GRAMATURA – 70g/m2
SZEROKOŚĆ  –  48mm.  Tolerancja  rozmiarów  +/-  5%.
DODATKOWE  INFORMACJE  –  osłonka  na  taśmie
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zabezpieczającej  uniemożliwia  przypadkowe  przyklejenie  do

podłoża.Osłonka  taśmy  dzielona  na  dwie  części  celem

łatwiejszego  odklejenia.  Taśma  z  możliwością  łatwego

odrywania  z  rolki,  bez  używania  dodatkowych  narzędzi.

Powierzchnia  taśmy  umożliwia  trwałe  nanoszenie  napisów

środkiem kryjącym typu długopis oraz stawianie pieczątek, bez

efektu  rozmazywania  i  bez  możliwości  trwałego  usunięcia

napisu oraz treści pieczątki. Taśma posiada nadrukowane logo

policji  i  napis  POLICJA zgodnie   z  nadesłanym logotypem.

Każdorazowa próba odklejenia od zabezpieczanej powierzchni

powoduje pojawienie się napisów ostrzegawczych zarówno na

taśmie  jak  i  na  zabezpieczonej  przez  taśmę  powierzchni.

Przeznaczona zarówno do powierzchni typu karton jak i typu

koperta foliowa lub foliowo-papierowa

zabezpieczającej  uniemożliwia  przypadkowe  przyklejenie  do

podłoża.  Osłonka  taśmy  dzielona  na  dwie  części  celem

łatwiejszego odklejenia. Taśma z możliwością łatwego odrywania

z  rolki,  bez  używania  dodatkowych  narzędzi.  Powierzchnia

taśmy umożliwia trwałe nanoszenie napisów środkiem kryjącym

typu  długopis  oraz  stawianie  pieczątek,  bez  efektu

rozmazywania i bez możliwości trwałego usunięcia napisu oraz

treści  pieczątki.  Taśma posiada nadrukowany dużymi literami

alfabetu łacińskiego czytelny napis  POLICJA o  rozmiarze  60,

pogrubioną czcionką o nazwie Times New Roman. Dopuszcza się

nadruk  w  kolorze  granatowym  lub  czarnym.  Każdorazowa

próba  odklejenia  od  zabezpieczanej  powierzchni  powoduje

pojawienie  się  napisów  ostrzegawczych  o  treści  „otwarte”  w

języku polskim zarówno na taśmie jak i na zabezpieczonej przez

taśmę powierzchni. Przeznaczona do wszystkich powierzchni w

szczególności karton, koperta foliowa lub foliowo-papierowa.

W załączeniu zmodyfikowane załączniki nr 4.1, 4.2, 4.3 i 4.5.oraz zmodyfikowany załącznik nr  6a do siwz.

Termin składania i otwarcia ofert zmienia się na dzień 16.05.2017r. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

wyk. w 1 egz. 
wyk. A.G.
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