
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i 

dostawy publikacji naukowych znak sprawy: ZP-5/IAEPAN/20,           

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. druku i oprawę introligatorską publikacji. Szczegółowe dane techniczne dotyczące druku  

i oprawy introligatorskiej zostały opisane w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Dostawę nakładu publikacji z ręcznym wniesieniem do siedzib Zamawiającego,  

Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do realizacji zamówienia, tj pliki pdf. 

Zamawiający wymaga przedłożenia próbnego wydruku publikacji. W tym celu Wykonawca, przed 

przystąpieniem do druku całego nakładu, w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania plików 

przekaże Zamawiającemu egzemplarz próbny wydruku publikacji (w końcowej wersji – w tym 

strony w kolorze i okładka) 

Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia egzemplarza próbnego przedstawi 

Wykonawcy na piśmie (e-mail) swoje uwagi odnośnie egzemplarza próbnego, które zostaną 

przez Wykonawcę uwzględnione w całym nakładzie publikacji.  

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia (drogą elektroniczną) Zamawiającemu 

otrzymania przesłanych elektronicznie plików zawierających materiał do druku oraz zgłoszenia 

ewentualnych zastrzeżeń w terminie 2 dni od ich otrzymania. Brak potwierdzenia we wskazanym 

terminie uznany zostanie za brak zastrzeżeń do otrzymanego materiału i zlecenia.      

Termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby 

Prowadzącego Postępowanie wynosi do 21 dni od daty otrzymania plików   

Jakość wykonania usługi w zakresie druku i oprawy introligatorskiej musi być co najmniej zgodna 

z poziomem wykonania dostarczonej i zaakceptowanej próbki.   

Dostarczone w ramach zamówienia publikacje muszą być objęte 12 miesięcznym bezpłatnym 

okresem gwarancyjnym.  

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego nie ma prawa do utrwalania, powielania, obrotu  

i rozpowszechniania całości materiałów przekazanych do druku lub ich części. Materiały  

i informacje przekazane do druku lub ich części nie mogą, bez zgody Zamawiającego, być 

wykorzystywane przez Wykonawcę dla celów promocji i reklamy.   

Zamawiający wymaga, aby dostawa całego nakładu zrealizowana została w sposób 

zabezpieczający publikację przed zniszczeniem, w paczkach zawierających taką samą liczbę 

egzemplarzy, z informacją o liczbie egzemplarzy w paczce. Waga każdej paczki powinna 

uwzględniać konieczność jej ręcznego wniesienia na pierwsze piętro (dla części I i III) oraz na 

piętro”0” + 4 stopnie  (dla cz.II) w budynku i nie może przekraczać 10 kg.       


