
Dział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Gmina  Miasto  Płock  realizuje  projekty  współfinansowane  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:

I. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno  –  Wychowawczego  nr  1  w  Płocku”  o  nr  RPMA.10.01.01-14-
7263/16,

II. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych
niezbędnych  na  rynku  pracy  i  podniesienia  jakości  nauczania  w  Szkole
Podstawowej  nr  1  i  Szkole  Podstawowej  nr  17  w  Płocku”,  o  nr
RPMA.10.01.01-14-7199/16.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni
szkolnych  w  ramach  projektów  o  numerach  RPMA.10.01.01-14-7263/16
i  RPMA.10.01.01-14-7199/16  współfinansowanych  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na  lata  2014-2020,  Poddziałanie  10.1.1  Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych). 

3. Zakupiony  sprzęt  będzie  przeznaczony  do  celów  dydaktycznych  i  będzie
wykorzystywany w placówkach oświatowych. 

4. Celem  dostawy  jest  zapewnienie  właściwej  realizacji  dodatkowych  zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych,  rozwijających  uzdolnienia  i  terapeutycznych  dla
uczniów szkół objętych wsparciem w ramach projektów wymienionych w pkt 1  i
2.

5. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:
I. Dostawa sprzętu komputerowego dla SOSW nr 1

II. Dostawa sprzętu multimedialnego dla SOSW nr 1
III. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu biurowego dla SOSW nr 1 
IV. Dostawa sprzętu komputerowego dla SP 17 
V. Dostawa sprzętu komputerowego dla SP 1

VI. Dostawa sprzętu multimedialnego dla SP 1 i SP 17 
VII. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki 3D dla SP1 i SP 17 

VIII. Dostawa sprzętu cyfrowego dla SP 1 i SP 17
6. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia skróty oznaczają:

I. SOSW nr 1/ SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr  1 w
Płocku

II. SP 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Płocku
III. SP 17 – Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie poszczególnych
części zamówienia.

8. Wykonawca   oświadcza,   że   dostarczony   sprzęt   będzie   fabrycznie   nowy,
nieużywany,   w    pierwszym  gatunku,  nieuszkodzony,    wolny    od    wad
fizycznych   i   prawnych oraz  obciążeń osób trzecich. Sprzęt powinien być   w
pełni   sprawny   i   funkcjonujący   bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a
także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  wymaganymi  przez
Zamawiającego.  Wszystkie    dostarczone    urządzenia   powinny    posiadać
wszelkie certyfikaty   zezwalające   na   sprzedaż   na   terenie   Unii   Europejskiej
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oraz   pochodzić   z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien
posiadać  dołączone  niezbędne  instrukcje  i  materiały  dotyczące  użytkowania  w
języku polskim. 

9. Zaproponowany sprzęt musi być kompletny, posiadać niezbędne oprogramowanie
i instrukcje umożliwiające spełnianie swoich funkcji. 

10. Oferowane  modele  komputerów  muszą  posiadać  certyfikat  producenta
oferowanego systemu   operacyjnego,   potwierdzający   poprawną   współpracę
oferowanych   modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym.

11. Sprzęt musi posiadać: 
- deklarację CE  – deklaracja Conformité Européenne; 
- posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
- w przypadku komputerów przenośnych  - sprzęt musi spełniać wymogi normy co
najmniej Energy Star 5.0; 
-  potwierdzenie  spełnienia  kryteriów  środowiskowych,  w  tym  zgodności  z
dyrektywą RoHS   Unii   Europejskiej   o   eliminacji   substancji   niebezpiecznych
w   postaci oświadczenia producenta jednostki. 

12. W przypadku  realizacji  zamówienia,  którego  przedmiotem będą  towary  objęte
mechanizmem  odwróconego  obciążenia  VAT,  na  Zamawiającym  ciążyć  będzie
obowiązek  rozliczenia  podatku  VAT  należnego  od  dokonanej  czynności
podlegającej opodatkowaniu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221 z poź. zm.).

13. Przedmiot  umowy  dostawca  dostarczy  do  miejsca  wskazanego  przez
Zamawiającego.

14. Odbiór ilościowy przedmiotu zamówienia  nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu
dostawy i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

15. Termin  dostawy  przedmiotu  nie  może  być  dłuższy  niż  25  dni  od  podpisania
umowy.  Termin  dostawy  zgodny  z  warunkami  przedstawionymi  w  ofercie  nie
krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 25 dni. 

16. Wykonawca   udziela   gwarancji   na   przedmiot   umowy   –   zgodnie   z
warunkami przedstawionymi w ofercie i  potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej,
przy czym gwarancja na tablice interaktywne nie może być krótsza niż 5 lat, a na
pozostały sprzęt okres  gwarancji  nie może być krótszy niż 2 lata.  

17. W  dniu  zawarcia  umowy  Wykonawca  dostarczy  wykaz  sprzętu  z  cenami
jednostkowymi  zostanie  on  sporządzony  na  wzorze  udostępnionym  przez
Zamawiającego.
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