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Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”  
w Jeleniej Górze- Etap I 

 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem/uruchomieniem wyposażenia odpowiednio do 
pracowni mechanicznej, pracowni CNC oraz pracowni technik budownictwa w Zespole Szkół 
Technicznych” Mechanik” w Jeleniej Górze.  
Dostawa i montaż ma być zrealizowana na terenie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” przy ulicy 
Obrońców Pokoju nr 10 w Jeleniej Górze. 

Ilekroć w dokumentach zamówienia i ogłoszeniu jest mowa o wyposażeniu należy przez 
to rozmieć sprzęt/urządzenia, narzędzia itp., odpowiednio do przedmiotu zamówienia w zakresie 
danej części. 

2. Zamówienie realizowane jest w projektu pn.: „Szkolimy Zawodowo - poprawa warunków nauczania 
w jeleniogórskich szkołach" RPDS.07.02.03-02-0003/18 współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Infrastruktura 
edukacyjna”, Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową, ZITAJ  

3. Zamówienie  realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Zakup pomocy naukowych 
dydaktycznych i książek”. 

 
4. Zadanie będzie realizowane w 3 (trzech) częściach: 

Część I Wyposażenie pracowni mechanicznej,  
Część II Wyposażenie pracowni CNC,  
Część III Wyposażenie pracowni technik budownictwa . 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących jedną lub więcej części 
przedmiotu zamówienia.  

Zakres ww. dostaw został szczegółowo opisany w załącznikach nr 1,2,3 do Tomu III SWZ „Opis 
przedmiotu zamówienia”. 

 
II. Realizacja przedmiotu zamówienia – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI: 

1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 
1) dostarczyć, zamontować, uruchomić wyposażenie o parametrach technicznych (cechach, 

właściwościach) i w ilościach zgodnych z opisem zawartym w Tomie III SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia wraz z załącznikami oraz udzielić instruktażu z obsługi wyposażenia (odpowiednio dla 
danej części – jeżeli dotyczy), 

2) dostarczyć wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia na teren Zespołu Szkół Technicznych 
„Mechanik” ul. Obrońców Pokoju nr 10 w Jeleniej Górze w miejsce wskazane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, 

3) przekazać Zamawiającemu instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika w języku polskim oraz 
przekazać wyznaczonym osobom wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego niezbędne 
informacje z zakresu obsługi wyposażenia, 

4) przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne danego wyposażenia (jeżeli dotyczy). 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się w terminie zgodnym z deklaracją Wykonawcy 
zawartą w formularzu oferty – w tym najdłuższy  do dnia 30.01.2023 r.  

Zgodnie z treścią pkt 19 Tomu I SWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym 
z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji zobowiązany będzie 
zrealizować przedmiot zamówienia w oferowanym terminie. 

Przez termin zrealizowania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie dostawę, 
montaż/uruchomienie wyposażenia oraz udzielenie instruktażu z jego obsługi.   

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RZ.271.84.2022 
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3. Dokładny termin - data, godzina (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) realizacji przedmiotu 
zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, przy czym 
uzgodnienie to nastąpi nie później niż 3 dni przed planowanym terminem dostawy. 

4. Wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę musi być w stanie kompletnym wraz z niezbędnymi 
komponentami. 

5. Potwierdzeniem zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę będzie końcowy protokół odbioru, 
podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”  w Jeleniej 
Górze i Przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Podpisany końcowy protokół odbioru stanowi dowód wydania i przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu oraz zgodności przedmiotów i ich parametrów z wymogami SWZ.  

 
III. Informacje dodatkowe – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI: 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
w szczególności koszt transportu i personelu włącznie z wniesieniem przedmiotu zamówienia 
do miejsca/pomieszczenia wskazanego przez Przedstawiciela Zamawiającego wraz z jego 
montażem/uruchomieniem (jeśli dotyczy). 

3. Dostarczone przez Wykonawcę wyposażenie musi być w stanie kompletnym, fabrycznie nowe i wolne 
od obciążeń prawami osób trzecich oraz posiadać stosowne certyfikaty/atesty potwierdzające ich 
dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Za uszkodzenia wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia, powstałe w trakcie transportu, 
wniesienia, montażu i uruchomienia odpowiada Wykonawca. W przypadku spowodowania uszkodzeń, 
Wykonawca zobowiązany jest  do ich usunięcia w ciągu 3 dni od wezwania przez Zamawiającego pod 
rygorem naliczenia kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy u. p.z.p. ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiot opisany 
został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w opisanym 
przedmiocie zamówienia, wówczas odniesieniu takiemu towarzyszy zapis „lub równoważne”. 

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisanym przez Zamawiającego 
przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 
wymagania określone przez  Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

7. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być objęte gwarancją jakości za wady 
fizyczne udzieloną przez producenta licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyposażenia 
dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, 
przez okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.  

8. Zamawiający dopuszcza odstępstwa (± 5%) od wymiarów podanych w załącznikach nr 1,2,3  
do Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (chyba, ze szczegółowe zapisy w zakresie danej 
części zamówienia stanowią inaczej). 

 

 

 

 

Załączniki:  
1. Załącznik nr 1 do Tomu III SWZ. 
2. Załącznik nr 2 do Tomu III SWZ. 

3. Załącznik nr 3 do Tomu III SWZ. 

 


