
Sprawa nr WIW-a-z.272.7.2017 

  Załącznik nr 4  

1 

 

Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

 
 

Część I – dostawa laboratoryjnego sprzętu optycznego - zgodnie z opisem w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik 3a oraz poniższymi zapisami: 

1. Wymagane dokumentacje techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone wraz z 

urządzeniem. 

2. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE. 

3. Wymagany okres gwarancji na urządzenia: minimum 24 miesiące.  

4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

5. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku 

6. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz 

z wniesieniem urządzeń do pracowni (budynek 3 kondygnacyjny). 

7. Wykonawca w cenie urządzenia zapewni jego montaż, uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi w 

siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia dostawy do siedziby 

Zamawiającego.  

Część II – dostawa przystawki do hydrolizy - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym 

Załącznik 3b oraz poniższymi zapisami: 

1. Wymagana dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z 

urządzeniem. 

2. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. 

3. Wymagany okres gwarancji na urządzenie: minimum 24 miesiące.  

4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

5. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku. 

6. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz 

z wniesieniem urządzenia do pracowni (budynek 3 kondygnacyjny). 

Część III – dostawa automatycznego analizatora włókna - zgodnie z opisem w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik 3c oraz poniższymi zapisami: 

1. Wymagana dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z 

urządzeniem. 

2. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. 

3. Wymagany okres gwarancji na urządzenie: minimum 24 miesiące.  

4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

5. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku. 

6. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz 

z wniesieniem urządzenia do pracowni (budynek 4 kondygnacyjny). 

Część IV – dostawa łaźni wodnej z wytrząsaniem zgodnie z opisem w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik 3d i poniższymi zapisami: 

1. Wymagana dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczona wraz z 

urządzeniem. 
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2. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. 

3. Wymagany okres gwarancji na urządzenie: minimum 24 miesiące.  

4. Wymagany serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

5. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku. 

6. Wykonawca w cenie urządzeń jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z 

wniesieniem urządzeń do pracowni (budynek 3 kondygnacyjny). 

 

Część V – dostawa chłodziarki do zabudowy pod blat - zgodnie z opisem w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik 3e i poniższymi zapisami: 

1. Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa wzorcowania chłodziarki 5
0
C, rozkład temperatur w 9 

punktach, Świadectwo wzorcowania musi być wydane przez instytucję posiadającą akredytację. 
2. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. 

3. Wymagana dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z 

urządzeniem. 

4. Wymagany okres gwarancji dla urządzenia minimum 24 miesiące.  

5. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

6. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z 

wniesieniem urządzenia do pracowni (budynek 3 kondygnacyjny) oraz zniesieniem na parter 

urządzenia chłodniczego podlegającego wymianie: stary na nowy, 1:1. 

7. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku. 

Część VI – dostawa inkubatorów mikrobiologicznych- zgodnie z opisem w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik 3f i poniższymi zapisami: 

1. Zamawiający wymaga dostarczenia świadectw wzorcowań dla każdego z urządzeń, rozkład temperatur 

każdego urządzenia w 10 punktach (po 5 na każdej półce), w temperaturze 41,5
0
C dla inkubatora z 

konwencją naturalną i w temperaturze 25
0
C dla inkubatora z chłodzeniem. Świadectwo wzorcowania 

musi być wydane przez instytucję posiadającą akredytację. 
2. Wymagana dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z 

urządzeniami. 

3. Urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 

4. Wymagany okres gwarancji na urządzenia: minimum 24 miesiące.  

5. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

6. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku. 

7. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z 

wniesieniem urządzenia do pracowni (budynek 3 kondygnacyjny). 

Część VII – dostawa laboratoryjnego wyciągu chemicznego - zgodnie z opisem w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik 3g i poniższymi zapisami: 

1. Wymagana dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z 

urządzeniem. 

2. Wymagany certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane urządzenie wymagań normy PN EN 

14175– część 1, 2, 3 i 6 lub równoważną – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w 

zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty 

należy załączyć raport z testu typu dygestorium zgodnie z PN EN 14175 część 3 lub równoważną.  
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3. Urządzenie musi posiadać certyfikaty: do diagnostyki in-vitro, np.: CE, TUV, RoHS  

4. Wymagany certyfikat PEFC wystawiony przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający, że producent 

mebli ma certyfikowany łańcuch dostaw. 

5. Wymagane potwierdzenie akredytacji dla wszystkich laboratoriów wystawiających wyżej wymagane 

certyfikaty we właściwym zakresie. 

6. Wymagany okres gwarancji na urządzenia: minimum 24 miesiące.  

7. Autoryzowany serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

8. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku. 

9. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z 

wniesieniem urządzenia do pracowni (sutenera). 

10. Wykonawca w cenie urządzeń zapewni ich montaż, uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi w 

siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia dostawy do siedziby 

Zamawiającego.  

Część VIII – dostawa koncentratora blokowego do odparowywania próbek z systemem dozującym 

azot i blokiem grzejnym- zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3h i 

poniższymi zapisami: 

1. Wymagana dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z 

urządzeniami. 

2. Wymagany okres gwarancji na urządzenia: minimum 24 miesiące.  

3. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

4. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku. 

5. Wykonawca w cenie urządzeń jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z 

wniesieniem urządzeń do pracowni (budynek 4 kondygnacyjny). 

Część IX – dostawa zestawu sprzętu laboratoryjnego do hodowli komórkowych - zgodnie z opisem w 

formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3i oraz poniższymi zapisami: 

1. Do wszystkich urządzeń wymagana dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi w języku polskim, 

dostarczone wraz z urządzeniem. 

2. Urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 

3. Wymagany okres gwarancji na urządzenia: minimum 24 miesiące. Dla laboratoryjnej zamrażarki 

niskotemperaturowej dodatkowo wymagana gwarancja minimum 5 lat na system chłodzenia i 

minimum 12 lat na panel próżniowy. 

4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

5. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku. 

6. Wykonawca w cenie urządzeń jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z 

wniesieniem urządzeń do pracowni (budynek 3 kondygnacyjny), dodatkowo w przypadku zamrażarki 

niskotemperaturowej Wykonawca musi w cenie urządzenia zapewnić zniesienie na parter urządzenia 

chłodniczego podlegającego wymianie: stary na nowy, 1:1. 

7. Wykonawca w cenie urządzeń zapewni ich montaż, uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi w 

siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia dostawy do siedziby 

Zamawiającego.  

Część X – dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego - zgodnie z opisem w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik 3j oraz poniższymi zapisami: 
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1. Wymagana dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z 

urządzeniami. 

2. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE. 

3. Wymagany okres gwarancji na urządzenia: minimum 24 miesiące.  

4. Wymagany serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

5. Wymagany termin dostawy: 10 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż  do dnia 19 

grudnia 2017 roku. 

6. Wykonawca w cenie urządzeń jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z 

wniesieniem urządzeń do pracowni (budynek 3 kondygnacyjny). 

II. Pozostałe ogólne wymagania dla przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga, aby cały dostarczany sprzęt były fabrycznie nowy, w oryginalnych 

opakowaniach, pozbawiony wad fizycznych i prawnych, posiadał stosowne wymagane atesty, 

aprobaty techniczne i certyfikaty. 

2) Oferowany i dostarczany sprzęt musi posiadać rok produkcji 2017. 

3) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, 

że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego, tj.: 

a) załączyć do oferty stosowny dokument tj. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, 

lub inny równoważy dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż 

oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna, jest o takich samych parametrach 

jakościowych jak ujęto w specyfikacji).  


