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Załącznik Nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia ” 

      Postępowanie Nr ZP/2/2017 

   
 

Część A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Umowa ramowa będzie świadczeniem, które swoim zakresem przedmiotowym w 

ramach: 

 sprawowania bieżącej obsługi promowania funkcji lidera klastra, członka 

konsorcjum,  promowania osiągnięć komórek organizacyjnych i projektów 

realizowanych i współrealizowanych przez Instytut, 

 opracowywania koncepcji organizacji i wizualizacji miejsc wystawowych 

Instytutu, 

obejmować będzie wykonywanie usług (zadań) dostosowanych do potrzeb oraz 

działalności Zamawiającego, tj.: 

1) opracowanie projektów różnych  etykiet, ramek graficznych, tabliczek i tablic 

informacyjnych – wewnętrznych i zewnętrznych; 

2) opracowanie projektów różnych kalendarzy; 

3) opracowanie projektów materiałów reklamowych w formie jednostronicowych lub  

wielostronicowych broszur lub ulotek papierowych; 

4) opracowanie projektów materiałów reklamowych w formie plakatów; 

5) opracowanie projektów materiałów reklamowych w formie gadżetów; 

6) opracowanie projektów materiałów reklamowych w formie stojaków 

reklamowych; 

7) opracowanie koncepcji organizacji i wizualizacji miejsc wystawowych Instytutu 

wraz z wykonaniem graficznych projektów zagospodarowania tych miejsc 

wystawowych, z prowadzeniem nadzoru autorskiego w trakcie ich zabudowy  oraz 

z wykonaniem stosownej dokumentacji fotograficznej tych miejsc; 

8) obsługa wystaw połączona z wykonywaniem nadzoru autorskiego w trakcie 

zabudowy stanowisk wystawowych Instytutu na terenie Warszawy; 

9) uczestnictwo na zlecenie Zamawiającego w obsłudze fotograficznej miejsc 

wystawowych połączonej z wykonywaniem nadzoru autorskiego w trakcie 

przygotowywania stanowisk wystawowych Instytutu poza Warszawą na terenie 

kraju (zwrot kosztów za dojazd i powrót oraz nocleg/noclegi nastąpi w sposób 

ustalony przez Strony wg oddzielnych uzgodnień); 

10) na zlecenie Zamawiającego odpłatny udział w analizie innych projektów 

i koncepcji nie objętych usługami wskazanymi w pkt. 1-7 i 12 lub za odpłatne 

doradztwo w zakresie ich wykorzystania przy prowadzeniu promocji Instytutu wg 

zaoferowanej kwoty brutto stawki godzinowej spełniającej wymagania zawarte 

w § 5. ust. 15 Wzoru umowy ramowej (Załącznik nr 4 do SIWZ); 

11) nieodpłatne usunięcie wad dokumentacji projektów stwierdzonych w toku prac 

wykonawczych; 
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12) opracowanie innych niemożliwych do przewidzenia form reklamowych lub 

uczestnictwo i obsługa miejsc wystawowych w innych niemożliwych do 

przewidzenia miejscach – odpłatnie po cenach ustalonych przez Strony wg 

oddzielnych uzgodnień. 

 

2. Projekty i koncepcje, o których mowa w ust. 1,  mają być przekazane przez Wykonawcę 

Zamawiającemu w postaci wydruku papierowego A4 w kolorze oraz w postaci plików 

graficznych zapisanych w formacie pdf, jpg, lub w innym ustalonym przez Strony i 

utrwalonych na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD lub pamięci przenośnej 

pendrive), z zastrzeżeniem, że projekty i koncepcje, o których mowa w ust. 1 w: 

1) pkt 1, 2, 4, 6 i 12, Wykonawca zobowiązany będzie  przekazać Zamawiającemu w 

postaci plików graficznych zapisanych: 

a) w formacie pdf oraz jpg o rozdzielczości 300 dpi, utrwalonych na nośniku 

elektronicznym (płyta CD, DVD, pamięć przenośna pendrive), 

b) i/lub w innym ustalonym przez Strony formacie, utrwalonym na nośniku 

elektronicznym (płyta CD, DVD, pamięć przenośna pendrive), 

w sposób umożliwiający ich wielokrotną realizację przez Zamawiającego, bez 

potrzeby dokonywania poprawek;   

2) pkt 1-7 i 12, po uprzednim uzgodnieniu przez Strony, mogą być przekazane przez 

Wykonawcę w innej postaci, w innym formacie i w innej rozdzielczości, niż to 

zostało określone w pkt.1, utrwalonych na nośniku elektronicznym (płyta CD, 

DVD, pamięć przenośna pendrive). 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, na czas nieoznaczony licencji do 

korzystania w całości z projektów i koncepcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 12, 

oraz ze wszelkich zmian zleconych przez Zamawiającego do wykonywania w okresie 

sprawowania przez Wykonawcę opieki autorskiej nad tymi projektami i koncepcjami.. 

Zamawiający nie będzie mieć prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencja). 

Zamawiający, na podstawie udzielonej licencji nabędzie prawo do swobodnego, 

nieograniczonego w czasie wykorzystywania dostarczonych dokumentów i nośników 

celem przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 10, w szczególności do korzystania z dostarczonych dokumentów 

i nośników oraz rozporządzania nimi do prawidłowej realizacji zadań własnych. 

4. W przypadku realizacji przez Zamawiającego własnej modyfikacji projektów i 

koncepcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 12, Wykonawca jest zobowiązany do 

czasu zakończenia tych prac sprawować opiekę autorską. 

5. Wykonawca wyraża zgodę, w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę sprawowania 

opieki autorskiej, o której jest mowa w ust. 1 pkt. 10 i ust. 4-5, w terminie określonym 

przez Zamawiającego w taki sposób, aby Zamawiający lub wskazana przez niego osoba 

– dokonywał/dokonywała zmian w przekazanych Zamawiającemu projektach, 

koncepcjach i dokumentach, zgodnych z ich przeznaczeniem. W  takim przypadku 

Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie opieki autorskiej innej osobie, 

która spełnia wymagania do jej sprawowania, określone w obowiązujących przepisach. 

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko 

Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw tych osób przez działanie lub zaniechanie 

Zamawiającego polegające na korzystaniu z projektów, koncepcji i dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 lub rozporządzaniu nimi, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
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pełnego zaspokojenia oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych, w 

szczególności kosztów postępowania sądowego. 

7. Jeżeli wykonany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie wymagać uzupełnień 

i poprawek, to Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych prac i 

czynności dodatkowo w oznaczonym terminie przez Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa we wzorze umowy. 

8. Usługi, o których mowa w ust. 1 obejmować będzie swoim zakresem: 

1) działalność Działu Marketingu; 

2) sprawowanie funkcji lidera klastra lub członka konsorcjum; 

3) działalność komórek  organizacyjnych Instytutu: 

a) Zakład Naukowy - Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych, 

b) Zakład Naukowy - Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, 

c) Zakład Naukowy - Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, 

d) Laboratorium Technik Jądrowych, 

e) Pracownia Metod Diagnostycznych, 

f) Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych, 

g) Laboratorium Izotopów Stabilnych, 

h) Laboratorium Pomiarów Dawek Technologicznych, 

i) Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności, 

j) Laboratorium Badań Materiałowych, 

k) Laboratorium Technik Ochrony Środowiska, 

Szczegółowy opis ww. komórek organizacyjnych znajduje się na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.ichtj.waw.pl . 

4) projekty realizowane i współrealizowane przez Instytut; 

5) oraz działania przy organizacji i obsłudze: 

a) spotkań, wystaw, konferencji, mitingów, szkoleń zorganizowanych przez 

Instytut, których łączna ilość jest szacowana na 10, 

b) spotkań, wystaw, konferencji, mityngów w których zamierza uczestniczyć 

Instytut, a których łączna ilość jest szacowana na 10. 

 

Część B – Opis sposobu realizacji zamówień w okresie obowiązywania 

umowy ramowej 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt. 1 ustawy, udzielać będzie zamówień, 

zwanych dalej „zamówieniami bieżącymi”, Wykonawcy, z którym zwarł umowę 

ramową wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 4 do SIWZ, na warunkach 

określonych we wzorze umowy ramowej i w zakresie usług (zadań), o których 

mowa w Części A ust. 1. 

2. Realizacja zamówień bieżących, o których mowa w ust. 1, w okresie 

obowiązywania umowy ramowej, przebiegać będzie w następujący sposób: 

1) pracownicy Zamawiającego w celu realizacji bieżących potrzeb, będą wysyłać 

e-mailem lub faksem lub przekazywać ustnie – osobiście/telefonicznie: 

a) zapytanie ofertowe (dalej „zapytanie”), zgodnie z zapisami ustawy i 

obowiązującej u Zamawiającego wewnętrznej procedury realizacji 

http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/18
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/17
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/41
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/42
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/280
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/43
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/147
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/19
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/46
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/47
http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/48
http://www.ichtj.waw.pl/
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zamówień publicznych dla zamówień bieżących o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której 

mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy, 

b) zaproszenie do złożenia oferty (dalej „zaproszenie”), zgodnie z zapisami 

ustawy dotyczącymi umowy ramowej i obowiązującej u Zamawiającego 

wewnętrznej procedury realizacji zamówienia publicznego dla zamówienia 

bieżącego o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy. Przedmiotowa 

procedura zostanie zakończona podpisaniem przez Strony „Umowy 

realizacyjnej”, zawierającej ilości i nazwy zamawianych usług wraz z 

cenami ofertowymi oraz potwierdzającej udzielenie zamówienia. Wzór 

Umowy realizacyjnej jest zawarty w Załączniku Nr 1 do Załącznika 

Nr 4 do SIWZ. Umowa ramowa będzie umową podstawową dla Umowy 

realizacyjnej. 

c)  do zawartej z nim Umowy ramowej (),; 

2) Wykonawca w odpowiedzi na: 

a) zapytanie zobowiązany będzie do złożenia: 

 ofert/y cenowych/wej w formie: pisemnej – pocztą/osobiście/kurierem 

lub w formie elektronicznej mailem lub faksem lub w formie ustnej – 

osobiście/telefonicznie, w terminie do 2 dni roboczych od daty 

wysłania zapytania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga 

złożenia ofert/y cenowych/wej zgodnie z cennikiem wykonywania 

usług zaoferowanym przez Wykonawcę wg wzoru zawartego w 

Załączniku Nr 2 do SIWZ, i o którym mowa w § 5. Wzoru umowy 

ramowej w ust. 2, 

 oferty merytorycznej, w formie i w zakresie wykonania zadań 

bieżących, o których mowa w Części A ust. 2 pkt. 1-2, 

pocztą/osobiście/kurierem lub elektronicznie mailem lub faksem, w 

terminie: 

 do 10 dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego 

potwierdzenia realizacji zamówienia, 

 a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy lub na 

wniosek Zamawiającego, w uzgodnionym przez Strony terminie 

wykonania usługi, jednak nie dłuższym niż 20 dni roboczych od 

daty wysłania przez Zamawiającego potwierdzenia realizacji 

zamówienia, 

 a w zakresie usługi, o której mowa w Części A ust. 1 pkt. 7, 

Zamawiający wymaga ukończenia opracowywania koncepcji 

organizacji i wizualizacji miejsc wystawowych Instytutu na 7 dni 

roboczych przed terminami wystaw IChTJ potwierdzonymi przez 

Zamawiającego, jednak nie później, niż w czasie wymaganym przez 

organizatorów wystaw, 

b) zaproszenie zobowiązany będzie do złożenia: 
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 ofert/y cenowych/wej w formie: pisemnej – pocztą/osobiście/kurierem 

lub w formie elektronicznej mailem lub faksem lub w formie ustnej – 

osobiście/telefonicznie, w terminie do 2 dni roboczych od daty 

wysłania zaproszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga 

złożenia ofert/y cenowych/wej zgodnie z cennikiem wykonywania 

usług zaoferowanym przez Wykonawcę wg wzoru zawartego w 

Załączniku Nr 2 do SIWZ, i o którym mowa w § 5. Wzoru umowy 

ramowej w ust. 2, 

 oferty merytorycznej w formie: pisemnej – pocztą/osobiście/kurierem 

lub w formie elektronicznej mailem lub faksem w terminie określonym 

w zaproszeniu i potwierdzonym w podpisanej Umowie realizacyjnej 

(wzór Umowy realizacyjnej jest zawarty w Załączniku Nr 1 do 

Załącznika Nr 4 do SIWZ); 

3) brak odpowiedzi Wykonawcy, tj. brak złożenia oferty cenowej na 

zapytanie/zaproszenie w terminie określonym odpowiednio w pkt. 2 lit a-b), 

zostanie uznane przez Zamawiającego jako zgoda Wykonawcy na realizację 

zamówienia w cenach i terminach wskazanych przez Zamawiającego; 

4) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy ramowej z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego z sankcjami przewidzianymi w 

umowie ramowej w przypadkach zależnych od Wykonawcy, tj. w 

szczególności gdy: 

a) Wykonawca dwukrotnie nie udzieli odpowiedzi na zapytanie/zaproszenie, 

o którym mowa w pkt. 2 lit a-b), 

b) Wykonawca dwukrotnie odmówi realizacji zamówienia bieżącego, o 

którym mowa w pkt. 2 lit a-b), 

c) Wykonawca dwukrotnie odmówi realizacji zamówienia bieżącego, o 

którym mowa w pkt. 2 lit a-b), po zaoferowanych cenach, o których mowa 

w pkt. 2 lit a-b), 

d) Wykonawca wykona nienależycie co najmniej jedno zamówienie bieżące, 

o którym mowa w pkt. 2 lit a-b); 

5) Rozwiązanie umowy ramowej przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4, 

nie będzie powodować po stronie Wykonawcy powstania prawa do 

jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy ramowej 

zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, o których mowa w ust. 1-2 

i postanowieniami niniejszego Załącznika Nr 1 do SIWZ w uzgodnionych 

terminach, z należytą starannością oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

4. Wykonawca, nie później niż 2 dni robocze po zaakceptowaniu i odbiorze bez 

zastrzeżeń przez pracowników Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i w 

Załączniku Nr 4 do SIWZ w § 3. ust. 3, dostarczonych opracowań, sporządza w 2 

(dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron 

protokół odbioru przedmiotu zamówienia bieżącego bez zastrzeżeń. W ww. 

protokole Strony określą datę wykonania opracowań objętych zamówieniem 

bieżącym. 
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5. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru 

przedmiotu zamówienia bieżącego, o których i o którym mowa w ust. 4, będzie 

stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury za wykonanie 

opracowań objętych tym zamówieniem.  

Uwaga: 

Załącznik Nr 1 do SIWZ po podpisaniu umowy ramowej stanowić będzie jej integralną 

część jako Załącznik Nr 3 do Umowy ramowej. 


