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Załącznik nr 3 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach Rządowego Programu 

"Laboratoria Przyszłości" w podziale na 3 części z zaproponowanym sprzętem i jego 

ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załącznik w formacie EXCEL.  

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną ilość części bez ograniczeń. Ilekroć 

w dokumentacji przetargowej nie wskazano, iż dany zapis dotyczy konkretnej części 

zamówienia, należy przyjąć, że jest to zapis taki sam dla każdej części zamówienia. 

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych 

w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 2. 

4. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować sprzęt dowolnego producenta 

pod warunkiem, że posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji 

przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie np. nazw 

firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przetargowej posiadają 

jedynie charakter przykładowy - w każdym przypadku określa to klasę produktu, 

technologię, etc. będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie 

wskazuje na konkretny sprzęt czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika 

może występować jedynie w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu równoważnego, pod warunkiem, 

że zagwarantuje on uzyskanie parametrów jakościowych nie gorszych od założonych 

w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod 

warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania 

w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do 

każdego sprzętu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami 

europejskimi. 

6. Warunki dostawy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego 

z opisem, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 

2) jakiekolwiek zawiadomienie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej, 

elektronicznej lub telefonicznej skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron, 

3) Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego sprzętu pod względem 

ilościowym i jakościowym również podczas odbioru towaru. Zamawiający zastrzega 

dostarczenie asortymentu najwyższej jakości, oryginalnego - niedopuszczalne jest 

dostarczenie sprzętu używanego, jakichkolwiek podróbek, obciążony prawami osób 

trzecich, 

4) przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia m.in.: 

a) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem 

odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; 

b) możliwości realizacji procedur bezpieczeństwa przez pracowników Zamawiającego 

w stosunku do osób i pojazdów wykonujących dostawę; 
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c) uczestnictwa kierowcy lub innej osoby w dostarczeniu towaru, pod rygorem 

dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. 

5) Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczanych 

produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu 

produktów przeterminowanych lub nieświeżych. 

7. Dostarczony sprzęt musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy muszą być 

wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą 

być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowej lub jakościowej zamówienia (wad), 

Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia odbioru całości lub części zamówienia. 

W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymiany sprzętu na wolny 

od wad i/lub uzupełnienia braków ilościowych zamówienia stwierdzonych przy dostawie, 

w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zwrot 

zakwestionowanego sprzętu i dostarczenie wolnego od wad towaru następuje na koszt 

wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez wykonawcę z tytułu 

zwrotu kwestionowanej partii towaru.  

9. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez 

stosowania opakowań zastępczych. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności. 

11. Wykonawca dostarcza wraz z zamówionym towarem fakturę z podaną ilością, ceną 

brutto oraz wartością poszczególnych pozycji na zamówienie, które będzie realizowane 

danego dnia.  

12. W przypadku błędnie wystawionej faktury, Wykonawca zobowiązany jest 

do wystawienia i dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej.  

13. W przypadku nie przestrzegania terminów dostaw, jakości towarów oraz powtarzających 

się uchybień w realizacji warunków umowy,  Zamawiający ma  prawo  naliczania kar 

o których mowa w projektowanych postanowieniach umowy. 

14. W przypadku stwierdzenia różnicy w opisach ujętych w dokumentacji przetargowej bądź 

w dokumentacji ofertowej - np. różne terminy gwarancji (nie dotyczy ujętych w ofercie 

zapisów sprzecznych z dokumentacją zapytania ofertowego powodujących odrzucenie 

oferty), za właściwy zapis uznaje się bardziej korzystny dla Zamawiającego.  

15. Termin wykonania zależny jest od danej części zamówienia: 

Część 

zamówienia 
Tytuł 

Szacowany maksymalny termin 

realizacji zamówienia 

1 Pracownia VR do 31 marca 2022 r. 

6 Pomoce dydaktyczne do 31 marca 2022 r. 

7 Klocki do 31 maja 2022 r. 

 

 

 

 


