
                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia wnętrz Etap II, w ramach zadania: 

„ Adaptacja budynku przy ul. Otolińskiej 6 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora”.

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

Zamierzone przedsięwzięcie ma na celu dostawę oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia

zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie placówki wraz z obsługą serwisową  wyposażenia. 

Wyposażenie  musi  posiadać  wszelkie  wymagane  atesty,  zezwolenia,  certyfikaty  zgodne

z obowiązującymi przepisami oraz muszą być przystosowane do funkcjonowania w placówkach

oświatowych i służby zdrowia.

Powyższe wymagania  będą jednym z warunków odbioru dostawy. 

Wiposażenie II Etapu obejmuje:

Część 1

I. Sprzęt komputerowy:

1. Komputer stacjonarny 4 kpl 

2. Komputer przenośny 4 szt 

3. Ksero urządzenie wielofunkcyjne 1 szt 

4. Drukarka czarno – biała 5 szt 

5. Drukarka kolorowa   1 szt 

6. Niszczarka 1 szt

7. Monitor jak w zestawie komputera stacjonarnego          1 szt

II. Sprzęt TV, telefony:

1. Radiomagnetofon 2 szt

2. Aparat telefoniczny 3 szt

Część 2

III.Meble:

1. Biurko B1 2 szt 

2. Stół S3 2 szt 

3 Krzesło biurowe K1 2 szt 

4. Krzesło K2 2 szt 

5. Szafka na ksero 1 szt

6. Szafa, zabudowa z miejscem na TV        1 kpl

Szczgółowy  zakres  wyposażenia  określa  zestawienie  wyposażenia  wraz  z  rysunkami  Projektu

wyposażenia wnętrz.

UWAGA. Wymiary poz 6, szafa, zabudowa należy wykonać pomiary z natury.



III. Istotne postanowienia umowy:

1) Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy  do: 

     termin dostawy i montażu do 30.11.2016 roku.

    Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania w umowie zmiany terminu realizacji zadania.

2) Gwarancja i serwis:

a)  Dostawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego wyposażenia.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji  obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w
przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez zamawiającego, jak i wszystkie inne
wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które dostawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem,
że wady ujawniają się w terminie obowiązywania gwarancji.

b)  Dostawca  udziela  Zamawiającemu  minimum  24  miesięcznej  gwarancji   na  przedmiot
zamówienia, chyba, że gwarancja producencka jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana
przez producenta. Okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji. 

c) Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego
poszczególnych części, a w przypadku stwierdzenia wady od daty potwierdzenia ich usunięcia i
przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu jako należycie wykonanego.

d) Odpowiedzialność dostawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje
wady wykonanego przedmiotu umowy jak i wady materiałów użytych do jego wykonania.

e) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek
wad przedmiotu umowy zamawiający nie mógł z niego korzystać.

f) Każdy element dostawy musi być objęty nieodpłatnym serwisem gwarancyjnym i przeglądami
technicznymi  wynikającymi  z  warunków   gwarancji,   w  okres  minimum   24  miesięcy  (z
wyłączeniem przypadków gdy opis  danej pozycji stanowi inaczej, zapisy te należy traktować jako
terminy minimalne). 

g) Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany serwis.

h) Usługa naprawy gwarancyjnej wykonywana będzie w siedzibie użytkownika lub u dostawcy z
zapewnieniem transportu na koszt dostawcy.

i) Warunki realizacji usługi gwarancyjnej: kontakt w dni robocze w godz. 8,00 – 15,00, czas reakcji
na zgłoszenie max  48 godzin ( przyjazd i diagnoza oraz przystąpienie do niezwłocznego usunięcia
usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe  rozwiązanie problemu –
z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

j)  W  przypadku  dwukrotnego  wystąpienia  niesprawności/usterki  podlegającej  naprawie
gwarancyjnej  wykonawca  zobowiązuje  się  do  wymiany   sprzętu  na  nowy  o  tych  samych
parametrach.

k)  Jeśli  jakakolwiek  maszyna,  urządzenie,  aparatura,  wyposażenie  lub  ich  elementy  są
uszkodzone  lub  uległy  uszkodzeniu  podczas  transportu,  montażu  lub  rozruchu  zostaną  przez
dostawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem dostaw do odbioru.

3) Dostawca zobowiązany jest w ramach dostawy zapewnić montaż, rozruch urządzeń które   tego

wymagają  na  podstawie  DTR  oraz  nieodpłatne  szkolenie  personelu  wskazanego  przez

użytkownika w miejscu instalacji urządzenia wraz z przygotowaniem instrukcji użytkowania. 



4)  Przed  przystąpieniem  do  realizacji  dostaw  zamawiający  zaleca  wykonanie  wizji  lokalnej

niezbędnej do zdobycia wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia.  Każdy z dostawców ponosi  pełną odpowiedzialność  za skutki  braku lub mylnego

rozpoznania faktycznego stanu oraz warunków realizacji zamówienia.

5) Dostawca dostarczy towar fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń.

6)  Dostawca  dokona  uzgodnień  z  Użytkownikiem  w  zakresie  materiałów  oraz  kolorystyki
wyposażenia przed dokonaniem dostawy wyposażenia.

7)  Zamawiający wymaga obecności  dostawcy lub osoby uprawnionej  przy dostawie i  montażu

przedmiotu zamówienia.

8) Dostawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt oraz wniesie go   zmontuje i
zamontuje we wskazanym miejscu w  budynku Centrum Aktywności Seniora, ul. Otolińska 6 w
Płocku. Dostawca zobowiązany jest do wywozu opakowań (kartony, folie,pianki, itp.) pozostałych
po rozładunku przedmiotów objętych zamówieniem, na własny koszt.

9) Wszystkie maszyny i urządzenia elektryczne objęte zamówieniem muszą być podłączone tylko
pod  dedykowane  obwody  posiadające  odpowiednie  zabezpieczenia  wielkością  zgodną  ze
specyfikacją tych maszyn i urządzeń

10)  Dostawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie gotowość dostawy, na co najmniej 5 dni przed
przewidywanym terminem dostawy,

11) Dostawca sporządzi  wykaz dostaw wg. załączonego wykazu  opisu wyposażenia, dokona
całościowej  wyceny przedmiotu zamówienia  w rozbiciu na poszczególne pozycje określone w
opisie przedmiotu zamówienia  na  własną odpowiedzialność i ryzyko. 

12)  Dostawca  przekaże  zamawiającemu  warunki  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  nie
wymagających serwisowania przez producenta lub dostawcę.

13) Dostawca zgłosi  zamawiającemu gotowość do odbioru po uprzednim uzyskaniu gotowości
technicznej (  wyposażenie kompletne i  gotowe do pracy - użytkowania ) oraz po dostarczeniu
zamawiającemu dokumentów umożliwiających prawidłowe dokonanie odbioru. Zgłoszenie wymaga
formy pisemnej.

14)  Podstawą  odbioru  jest  protokół  odbioru  potwierdzony  przez  osoby  wskazane  przez
użytkownika, Pełnomocnika ds Organizacji Pozarządowych oraz zamawiającego.

15)  Wszystkie  zniszczenia/uszkodzone  w  budynku  użytkownika,  powstałe  podczas  montażu
(dostawy)  z  winy dostawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie i  podlegają odbiorowi  przez
użytkownika.

16) Rozliczenie przedmiotu umowy  nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu poszczególnych części
zamówienia   i  protokolarnym  bezusterkowym  odbiorze,   z   30  dniowym  terminem  realizacji
płatności  faktury od daty wpływu do Urzędu Miasta (wprowadzając zapis „za datę płatności uważa
się  dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego”).

17) Obowiązki zamawiającego:
     - odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
     -  pełne  sfinansowanie  zadania  poprzez  realizację  faktur  wystawionych  na  podstawie
odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość,
     - zapewnienia pomieszczeń wskazanych jako miejsce dostawy i montażu wraz z niezbędnymi



instalacjami umożliwiającymi rozruch i montaż urządzeń,
     - udostępnienie dokumentacji projektowej obiektu dla którego realizowany będzie przedmiot
zamówienia.

17) Należy przewidzieć kary w wysokości:
     - 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy,
     - 0,5 %  wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin uzgodniony przez strony  w
usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.
     - 0,5 %  wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin uzgodniony przez strony w
usunięciu usterek i wad  w okresie gwarancji i rękojmi.
- 10 % wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.

IV.  Wymagania dla wykonawcy:

1) W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do
należytego wykonania zadania.
2) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może   być
podstawą   do   żądania   zmiany   wynagrodzenia   umownego  ustalonego   na  podstawie
złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.
3)  Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru
końcowego  obejmujące  ubezpieczenie  w  pełnym  zakresie  od  odpowiedzialności  cywilnej
kontraktowej i  deliktowej w wysokości,  co  najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu kopie ww. polis  ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.
4)  W przypadku  wątpliwości  lub  niejasności,  co  do  zakresu  realizowanego  zadania,  należy
kierować do Zamawiającego (WZP) zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
5) Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
     przedmiotu zamówienia.

V. Gwarancja:                                                                                                                                         

Najkrótszy możliwy okres udzielenia gwarancji - 24 m-ce na przedmiot zamówienia, najdłuższy możliwy
okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego - 60 m-cy
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
  a/ cena          - max. 95 pkt.
  b/ gwarancja - max. 5 pkt.



 


