Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

IiZP.272.1.25.2022
Opoczno, 22.06.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAW
Zakup i dostawa doposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik
pojazdów samochodowych.
Numer i nazwa Priorytetu: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Numer i nazwa Działania: XI.3 Kształcenie zawodowe
Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1 Kształcenie zawodowe
Zamawiający:
Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
Ulica: Kwiatowa 1a
Kod: 26-300 Miejscowość: Opoczno
Telefon: (44) 741-49-00 fax: (44) 741-49-01
Strona www: www.opocznopowiat.pl
REGON 590648439 NIP 768-178-92-38
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa
1. Informacje ogólne:
NUMER PROJEKTU: RPLD.11.03.01-10-0046/21
OPIS ZAMÓWIENIA:
Zakup doposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik pojazdów
samochodowych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z doposażeniem warsztatów szkolnych
i pracowni zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CEL ZAMÓWIENIA: Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych u 12 uczniów (9K,
3M) i 5 nauczycieli (4K, 1M) Szkoły Branżowej I stopnia w okresie 6 m-cy wraz z wyposażeniem 6
pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przez nauczycieli programu
kształcenia zawodowego.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Ilość sztuk /
kompletów /
zestawów
1szt.

Lp. Nazwa sprzętu

Szczegółowy opis

1.

Symulator napędu
hybrydowego
samochodu
osobowego

Stanowisko umożliwia poznanie budowy oraz procesu
sterowania i działania napędu hybrydowego. Uczeń ma
możliwość obserwacji i analizy procesu sterowania
napędem. Rama symulatora wykonana ze stali. Na
panelu frontowym przedstawiony jest w formie graficznej
schemat funkcji i konstrukcji napędu hybrydowego.
Stanowisko posiada oprogramowanie, które
umożliwia obserwację parametrów pracy układu i
symulację usterek. W skład zestawu wchodzi m. in.:
symulator napędu hybrydowego, oprogramowanie,
monitor, stół z blatem do zamocowania monitora,
przewody zasilające, przewody do pomiarów
diagnostycznych.

2.

Stanowisko napędu
hybrydowego
samochodu
osobowego

Stanowisko umożliwia poznanie budowy i
funkcjonowanie napędu hybrydowego. Rama stanowiska
wykonana z profili stalowych. Schemat budowy napędu
hybrydowego w formie graficznej przedstawia panel
informacyjny. Przewody w zestawie. Posiada wyłącznik
bezpieczeństwa. W skład zestawu wchodzi: m. in.:
zintegrowany napęd auta, rama nośna, panel
informacyjny, silniki napędowe lub korby do napędu
ręcznego.

1 szt.

3.

Stanowisko
do
badania
układu
hamulcowego
z
pompą

Stanowisko umożliwia symulację pracy hydraulicznego
układu hamulcowego ze wspomaganiem, obserwację
wpływu wspomagania na pracę układu
hamulcowego, przeprowadzenie procedury
odpowietrzania układu hamulcowego, przeprowadzenie
procedur wymiany części układu hamulcowego.

1 szt.

4.

Kolumna
amortyzacyjna

Model przeznaczony jest do demonstracji budowy układu
zawieszenia z kolumną

1 szt.
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amortyzacyjną, stosowanego w typowym pojeździe
samochodowym klasy średniej.
2.1. Warunki szczegółowe realizacji zamówienia:
1. Miejsce dostawy: woj. Łódzkie, powiat opoczyński, gm. Żarnów, Branżowa Szkoła I Stopnia
w Żarnowie wchodząca w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, ul. 17-go Stycznia 15, 26- 330 Żarnów.
2. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny, tj. posiadający wszelkie
akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Dostarczone urządzenia muszą być
odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wykonawca odpowiada za
dostarczany sprzęt w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za
powstałe szkody.
3. Wykonawca dostawy sprzętu zobowiązany będzie do podłączenia i uruchomienia sprzętu oraz
przeszkolenia 1 nauczyciela w zakresie obsługi dostarczonego doposażenia do pracowni i warsztatów
szkolnych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
4. Wykaz kompetencji, jakie uzyska nauczyciel po przeszkoleniu:
- umiejętność prawidłowej obsługi urządzenia (włączanie, wyłączanie, bieżąca obsługa),
- stosowanie przepisów bhp i ppoż podczas obsługi,
- poznanie pełnych możliwości technicznych urządzeń na podstawie przeprowadzonego szkolenia oraz
analizowania instrukcji obsługi,
- zdobycie umiejętności usuwania bieżących awarii urządzeń.
5. Warunki szczegółowe do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi sprzętu:
a) Wykonawca dostawy sprzętu na potrzeby realizacji projektu zobowiązuje się przeszkolić
1 nauczyciela z obsługi sprzętu, w wymiarze 4 godzin dydaktycznych szkolenia, w dniu ustalonym z
Zamawiającym i po dostarczeniu przedmiotu zamówienia;
b) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego udokumentowania przebiegu szkolenia na potrzeby
realizacji projektu, w tym:
• weryfikacji nabytych kompetencji z wykorzystaniem opracowanych przez Wykonawcę instrumentów,
(przeprowadzenie wstępnych i końcowych testów);
• potwierdzenia nabytych kompetencji wraz z kopią wykorzystanych instrumentów;
• prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich (kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem) Zamawiającemu.
c) Na potrzeby realizacji projektu, Wykonawca wystawi zaświadczenie, które będzie zawierało: logo Unii
Europejskiej, imię i nazwisko nauczyciela, liczbę godzin szkolenia, wykaz nabytych przez nauczyciela
kompetencji oraz pieczęć i podpis Wykonawcy.
6. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: pracownia Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarnowie wchodzącej
w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, ul.
17 - go Stycznia 15, 26- 330 Żarnów.
7. Zamawiający wyznacza termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący dostawę wraz
z przeszkoleniem z obsługi maksymalnie do 20 września 2022 r., termin przeprowadzenia szkolenia
Zamawiający ustali wspólnie z Wykonawcą.
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2.2. Kody CPV
34152000-7 – Symulatory szkoleniowe
39162000-6 – Pomoce dydaktyczne
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do 20.09.2022 r.
4. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
4.1. Zapytanie ofertowe do złożenia oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej
https://bip.opocznopowiat.pl
4.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania do złożenia oferty
e-mail: zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl
4.3. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed
upływem terminu składania ofert.
5. Opis sposobu obliczania ceny:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 „Formularz ofertowy”.
5.2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
5.3. Cena oferty zawierać musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone
w n/n zapytaniu.
5.4. Zamawiający poprawi w złożonym formularzu ofertowym:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
5.5. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną nie podlegającą negocjacji.
5.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy w przypadku:
- gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel.
6. Kryteria i sposób oceny ofert:
6.1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia:
a) kryteria przyjęte do oceny ofert:
cena za całość zamówienia – 100%
6.2. Oferta zawierająca najniższą cenę za całość przedmiotu zamówienia jest ofertą najkorzystniejszą.
6.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty z najniższą ceną ze względu, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6.4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając protokół z wyboru
oferty.
6.5. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze jego oferty.
7. Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
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7.1. Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.
7.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Wykluczenie Wykonawcy:
7.3. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu o wartości mniejszej niż kwoty
określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z
wyłączeniem stosowania tej ustawy wyklucza się:
7.3.1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
7.3.2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
7.3.3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7.4. Sposób wykazania braku podstaw w/w wykluczenia wskazano w formularzu ofertowym.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
8.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8.2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8.4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
8.4.1. Formularz ofertowy – wg załącznika Nr 1
8.5. Ofertę należy złożyć/dostarczyć do dnia 27.06.2022r. do godz. 12.00: - z dopiskiem Oferta – pn.
"Zakup i dostawa doposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik
pojazdów samochodowych ” w następujący sposób:
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a) przesyłką pocztową na adres (liczy się data wpływu do Starostwa):
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a, 26 – 300 Opoczno
lub
b) bezpośrednio do siedziby Zamawiającego na Biuro Podawcze:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a, 26 – 300 Opoczno
lub
c) e-mailem na adres:
zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl
8.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
9.1. Podpisanie umowy /załącznik nr 2/ nastąpi w terminie ustalonym między Stronami.
9.2. Zamówienie będzie wykonane na podstawie umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
10. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą:
W sprawach związanych z procedurą zaproszenia do złożenia oferty:
Grzegorz Śpiewak - 44 741 49 02
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Monika Wójcik – 44 741 49 54
Załączniki do zapytania do złożenia oferty:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Projekt umowy – załącznik nr 2
3) Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO - załącznik nr 3

Zatwierdził:
Starosta Opoczyński
Marcin Baranowski
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Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy………………………………
Adres Wykonawcy ………………………………
……………………………………………………..
REGON …………………………………………..
NIP ………………………………………………..
Telefon ……………………………………………
E-mail ……………………………………………..

Formularz ofertowy
do zaproszenia do złożenia oferty dla zadania
Zakup i dostawa doposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik
pojazdów samochodowych.

I.

Oferujemy realizację zamówienia za cenę:
Nazwa sprzętu

Ilość
sztuk

Symulator napędu hybrydowego
samochodu osobowego
Stanowisko napędu hybrydowego
samochodu osobowego
Stanowisko do badania układu
hamulcowego z pompą
Kolumna amortyzacyjna

1 szt.

Cena netto

Podatek
VAT %

Cena brutto

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Razem brutto

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do
złożenia oferty.
III. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w pkt 3 zaproszenia do złożenia
oferty.
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IV. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu*:
 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
 Oświadczam, że podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
*zaznaczyć właściwe

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zaproszeniu.**
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Miejscowość ………….…….…. dnia……………….

.............................................................
(podpis)
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Umowa ZP Nr / / 2022
Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez n/w
członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a
Starostę Opoczyńskiego
Wicestarostę
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………
……………………………………
reprezentowana przez:
…………………………………………….
zwana dalej Wykonawcą
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup doposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu
mechanik pojazdów samochodowych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji
zawodowych uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z doposażeniem
warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych”
2. Szczegółowy asortyment, ilości, dane oraz parametry techniczne przedmiotu umowy zostały ujęte
w zapytaniu ofertowym /stanowiącym załącznik nr 1 do n/n umowy/.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako
staranność profesjonalisty, właściwą dla działalności objętej zakresem przedmiotu niniejszej umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w terminie określonym w niniejszej umowie.
4. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany od dnia podpisania umowy do 20.09.2022r.
2. Miejsce dostawy: woj. łódzkie, powiat opoczyński, gm. Żarnów, Branżowa Szkoła I Stopnia
w Żarnowie wchodząca w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, ul. 17-go Stycznia 15, 26- 330 Żarnów.
3. Datą zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie data protokolarnego odbioru dostawy /data
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy/
§3
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu
umowy w okresie realizacji umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt.
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3. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy podczas transportu do

miejsca dostawy.
4. Dostarczony przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane
obowiązującymi przepisami prawa dla tego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.
5. Wykonawca poinformuje faksem/pisemnie/e-mailem Zamawiającego o gotowości przystąpienia do odbioru
przedmiotu umowy, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA RELIZACJĘ UMOWY
1. Wykonawca wskazuje, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
P: ………………………………
tel.: …………………………….
e-mail: …………………………
2. Zamawiający wskazuje, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
P. ………………………………
tel.: ……………………………..
e-mail: ………………………………….
3. W przypadku zmiany osoby przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w ust. 1
i 2 niniejszego paragrafu, Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego
pisemnego lub e-mailem zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporządzenie aneksu do umowy.
4. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, są upoważnieni do
podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
§5
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy wynosi zgodnie ze złożoną
ofertą z dnia …………………..r.
Brutto w wysokości : ………………………….. zł
(słownie: …………………………………………….)
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia w tym: koszty dostawy i ubezpieczenia, wniesienia, montażu, instalacji, uruchomienia,
konfiguracji, itp. oraz przeszkolenie pracowników.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przez Zamawiającego po wykonaniu dostawy przedmiotu zamówienia
na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez uwag i wystawionej przez Wykonawcę
faktury/rachunku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
§6
KARY UMOWNE
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 n/n umowy, za każdy kolejny
dzień zwłoki liczony od terminu określonego § 2 ust. 1 n/n umowy.
2. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
Zamawiającemu zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
n/n umowy.
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3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.
1 n/n umowy.
4. Łączna wysokość naliczonych kar umownych wskazanych w niniejszej umowie nie może przekroczyć
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 n/n umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy
szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Przedmiot umowy objęty jest bezpłatną 2 letnią gwarancją Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie
pomoce dydaktyczne oraz wszystkie wykonane prace w ramach realizacji przedmiotu umowy. Okres
gwarancji liczony będzie od dnia następnego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez
uwag.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 n/n
paragrafu, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem terminu tam określonego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdej z pomocy
dydaktycznych, która uległa uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych
lub materiałowych.
4. Termin wymiany lub naprawy każdego z elementów wyposażenia wynosi 10 dni roboczych od dnia
otrzymania zgłoszenia o konieczności wymiany lub naprawy. Informacje w tym zakresie będą przesyłane
faksem/e-mailem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania
ww. informacji (nie później jednak niż w następny dzień roboczy) e-mailem na adres zstmroczkow@wp.pl
5. W razie dwukrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego elementu, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wymiany elementu/pomocy dydaktycznej na nową, wolną od wad. W takim przypadku koszty
wymiany obciążają Wykonawcę a okres gwarancji przedłuża się o czas od dnia zgłoszenia do dnia
wymiany.
6. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia.
§8
ZMIANY UMOWY
1.Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
a) zmiany warunków oraz terminu płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz
terminu płatności jest konieczna,
b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na
wpływ na wykonanie zamówienia,
c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;
d) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub
niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
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e) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów
prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
f) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź,
pożar, klęski żywiołowe, epidemia, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
mające wpływ na realizację umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest złożenie pisemnego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany.
3. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie przedmiotu umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 5 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny i/lub
powtarzający się postanowienia umowy, w terminie 5 dni, od powzięcia wiadomości o okolicznościach
stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.
4. Do istotnych naruszeń umowy zaliczają się, w szczególności przypadki, gdy:
1) Wykonawca nie wykonał dostawy w pełnym zakresie objętym umową, w terminie wyznaczonym w
umowie, bez uzasadnionych przyczyn;
2) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów;
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§10
PRZECHOWYWANIE/ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
1. Zamawiający zastrzega sobie (w związku ze współfinansowaniem ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli, prawo wglądu do
dokumentacji, w tym finansowych związanych z realizowaną umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania/archiwizowania - w swojej siedzibie dokumentacji
związanej z realizacją przedmiotu umowy przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym
złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące
zakończenia projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie okresu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, po otrzymaniu informacji od Instytucji Zarządzającej. Okres, o którym mowa
w zdaniu pierwszym zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub
sądowego dotyczące wydatków rozliczonych w Projekcie albo należycie uzasadniony wniosek Komisji
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Europejskiej, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę, po otrzymaniu takiej informacji od Instytucji
Zarządzającej.
3. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego
o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest
przechowywana poza jego siedzibą.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 n/n paragrafu dotyczy w szczególności: całej korespondencji
związanej z realizowaną umową, w posiadaniu której jest Wykonawca, umów zawartych
z Zamawiającym.
5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach
danych.
6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2 i 3 n/n paragrafu, Wykonawca
zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych
realizowaną umową w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
§11
PRZEPISY OBOWIAZUJĄCE I SPORY
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każda ze stron zobowiązania jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do strony określonej w
niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie doręczoną, z datą pierwszego
awiza.
2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 – zaproszenie do złożenia oferty
b) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3
Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Opocznie 1A 26300 Opoczno (Budynek Starostwa Powiatowego)
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@pcpropoczno.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Zakup i dostawa doposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla
zawodu mechanik pojazdów samochodowych” - prowadzonym w oparciu o przepisy określone w Regulaminie zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000 złotych netto w Starostwie Powiatowym
w Opocznie
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od dnia zakończenia postępowania przez okres niezbędny do realizacji
w/w celów przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacji wynikających z przepisów prawa;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
określonym w przepisach prawa;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
8. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i
*Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

wyniku

postępowania

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
**
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