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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: 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 pomocniczego sprzętu laboratoryjnego - zgodnie z opisem w formularzu cenowym 
stanowiącym Załącznik 3b oraz poniższymi zapisami: 
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:  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).  
 


