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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i instalacja sprzętu technodydaktycznego do 
szkół i placówek wskazanych przez Zamawiającego. 

1.1. Przedmiot zamówienia jest częścią projektu „WyposaŜenie CKU, CKP i szkół 

zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych cz. II”, który jest realizowany 

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, 

Priorytetu II – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 2.2 – Podniesienie 

jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, schematu a) – Zwiększenie 

wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia, 

w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacja wyposaŜenia dydaktycznego. 

Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 

2.1. ZałoŜenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

2.1.1. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od obciąŜeń prawami osób trzecich. 

2.1.2. Do kaŜdego urządzenia musi być dołączona karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi 

w języku polskim. 

2.1.3. Oferowany sprzęt musi posiadać oznakowanie CE lub Wykonawca musi dołączyć do 

oferty deklarację zgodności – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 

upowaŜnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe 

oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 roku Nr 204 poz. 2087). 

2.1.4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do wskazanej placówki zgodnie 

z załączonym do umowy wykazem szkół i placówek. 

2.1.5. Dostawa obejmuje: dostarczenie, wniesienie, montaŜ, uruchomienie, instruktaŜ obsługi 

dostarczonego sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez kierownika szkoły lub placówki. 

2.1.6. InstruktaŜ obsługi dostarczonego sprzętu odbywa się bezpośrednio po jego 

dostarczeniu, wniesieniu, montaŜu i uruchomieniu. 



2.1.7. Termin dostawy sprzętu naleŜy uzgodnić ze szkołą/placówką z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedzialność za sprzęt spoczywa wyłącznie na 

Wykonawcy do dnia jego ostatecznego odbioru. JeŜeli nie przewiduje się dostawy i instalacji 

w ciągu jednego dnia, Wykonawca w pełni odpowiada za utratę lub zniszczenie sprzętu 

równieŜ w sytuacji, kiedy sprzęt jest w posiadaniu szkoły lub innych osób. 

2.1.8. JeŜeli termin dostawy sprzętu jest przedłuŜany powyŜej jednego miesiąca przez 

szkołę/placówkę z powodu nieprzygotowania lub nieudostęopniania pomieszczeń lub 

mediów, Wykonawca moŜe przekazać sprzęt bez montaŜu - fakt ten odnotuje w protokole 

odbioru sprzętu w punkcie: “uwagi” (wzór protokołu w załączeniu*). 

2.1.9. Dostarczenie, wniesienie, montaŜ i uruchomienie sprzętu w szkole lub placówce oraz 

potwierdzenie przeprowadzenia instruktaŜu obsługi odbywa się protokolarnie. Wykonawca do 

faktury o płatność dołączy oryginał protokołu przyjęcia wszystkich urządzeń przeznaczonych 

dla danej szkoły/placówki. 

2. 2. Minimalne wymogi dotyczące gwarancji: 

2.2.1. Minimalne okresy gwarancji na poszczególne urządzenia podane w specyfikacji 

technicznej obowiązują od dnia dostarczenia, wniesienia, montaŜu i uruchomienia urządzeń. 

Dopuszcza się zaoferowanie dłuŜszych okresów gwarancyjnych. 

2.2.2. Wykonawca będzie realizował naprawy gwarancyjne bezpośrednio u uŜytkownika. 

2.2.3. Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki wyniesie nie więcej niŜ 48 

godzin. Maksymalny czas naprawy wyniesie 3 dni, licząc od następnego dnia po zgłoszeniu 

awarii urządzenia. Termin ten zostaje przedłuŜony o soboty oraz dni ustawowo wolne od 

pracy. 

2.2.4. JeŜeli usterka urządzenia spowoduje konieczność zabrania go do punktu serwisowego 

to na jego miejsce, na czas wykonania naprawy, Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny o 

parametrach nie gorszych niŜ ten, który jest zabierany. Transport do i z punktu naprawy 

odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

2.2.5. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie 

czynności wymagane przez producenta sprzętu, które są niezbędne do jego prawidłowego 

funkcjonowania, w szczególności zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych 

przeglądów serwisowych sprzętu w terminach wskazanych przez producenta. 

  

Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów 

Ludzkich 2004 - 2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach drugiej części projektu przewidziane jest doposaŜenie szkół/placówek w 20 

zawodach. Dotychczas podpisano umowy z wykonawcami w następujących zawodach: 

NUMER ZAWÓD SYMBOL WYKONAWCA 

12 murarz 712[06] GILDIA/TEHAND 



7 krawiec 743[01] STRIMA 

16 stolarz 742[01] TEHAND/GILDIA 

6 fryzjer 514[01] GILDIA 

10 
monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych 
713[02] 

Z.U.H. ELKOT KRZYSZTOF 

KOTKOWSKI 

15 rolnik 613[01] TEHAND/GILDIA 

9 
mechanik-operator pojazdów 

i maszyn rolniczych 
723[03] TEHAND/GILDIA 

1 blacharz samochodowy 721[03] 
Z.U.H. ELKOT KRZYSZTOF 

KOTKOWSKI 

5 elektryk 724[01] W.S.O.P. 

14 piekarz 741[02] GILDIA/TEHAND 

3 elektromechanik 724[05] 
Z.U.H. ELKOT KRZYSZTOF 

KOTKOWSKI 

19 technik elektronik 311[07] TEHAND/GILDIA 

8 
mechanik - monter maszyn i 

urządzeń 
723[02] GILDIA 

2 cukiernik 741[01] GILDIA 

17 ślusarz 722[03] TEHAND/GILDIA 

11 monter-elektronik 725[01] GILDIA/TEHAND 

23 technik elektryk 311[08] TEHAND/GILDIA 

13 operator obrabiarek skrawających 311[08] TEHAND/GILDIA 

Informacje o kolejnych częściach projektu będą wprowadzane na bieŜąco. 
 


