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Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, w sześciu częściach:
Część I– Dostawa myjki kwasowej do mycia szkła laboratoryjnego - 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 urządzeniami.
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. Firma serwisująca zarejestrowana i działająca na terenie Unii Europejskiej.
6. Wymagany termin dostawy: do 20.12.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej
daty z Zamawiającym.
7. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby
Zamawiającego wraz z wniesieniem urządzeń do pracowni (III piętro – bez windy).
8. Wykonawca w cenie urządzenia zapewni jego montaż, uruchomienie i szkolenie z
zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni
roboczych od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu
rozpoczęcia naprawy nie przekroczył 72 h, a czas naprawy nie był dłuższy niż 7 dni
roboczych.
Część II– Dostawa zestawu do oznaczania azotu/białka metodą Kjeldahla - zgodnie z
opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3b oraz poniższymi zapisami:
1. Piec mineralizacyjny i destylarka muszą pochodzić od tego samego producenta.
2. Wymagane dokumentacje techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz
w oryginale, dostarczone wraz z urządzeniami.
3. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE.
4. Wymagany okres gwarancji dla urządzeń: minimum 24 miesiące.
5. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania.
6. Firma serwisująca zarejestrowana i działająca na terenie Unii Europejskiej.
7. Wymagany termin dostawy: do 20.12.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej
daty z Zamawiającym.
8. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby
Zamawiającego wraz z wniesieniem urządzenia do pracowni (II piętro, bez windy).
9. Wykonawca w cenie urządzenia zapewni jego montaż, uruchomienie i szkolenie z
zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni
roboczych od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
10. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu
rozpoczęcia naprawy nie przekroczył 72 h, a czas naprawy nie był dłuższy niż 7 dni
roboczych.
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Część III– Dostawa wytrząsarki do metody QuEChERS - zgodnie z opisem w formularzu
cenowym stanowiącym Załącznik 3c oraz poniższymi zapisami:
1. Wymagane dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona
wraz z urządzeniem.
2. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE.
3. Wymagany okres gwarancji dla urządzenia: minimum 24 miesiące.
4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania.
5. Firma serwisująca zarejestrowana i działająca na terenie Unii Europejskiej.
6. Wymagany termin dostawy: do 20.12.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej
daty z Zamawiającym.
7. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby
Zamawiającego wraz z wniesieniem urządzenia do pracowni (II piętro, bez windy).
8. Wykonawca w cenie urządzenia zapewni jego montaż, uruchomienie i szkolenie z
zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni
roboczych od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
Część IV– Dostawa zamrażarki laboratoryjnej - szufladowej- zgodnie z opisem w
formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3d oraz poniższymi zapisami:
1. Wymagane dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona
wraz z urządzeniem.
2. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE.
3. Wymagany okres gwarancji dla urządzenia: minimum 24 miesiące.
4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania.
5. Firma serwisująca zarejestrowana i działająca na terenie Unii Europejskiej.
6. Wymagany termin dostawy: do 20.12.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej
daty z Zamawiającym.
7. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby
Zamawiającego wraz z wniesieniem urządzenia do pracowni (II piętro, bez windy).
Część V– Dostawa czytnika Elisa do badań serologicznych - zgodnie z opisem w
formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3e oraz poniższymi zapisami:
1. Wymagane dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona
wraz z urządzeniem.
2. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE.
3. Wymagany okres gwarancji dla urządzenia: minimum 24 miesiące.
4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania.
5. Firma serwisująca zarejestrowana i działająca na terenie Unii Europejskiej.
6. Wymagany termin dostawy: do 20.12.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej
daty z Zamawiającym.
7. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby
Zamawiającego wraz z wniesieniem urządzenia do pracowni (II piętro, bez windy).
Część VI– Dostawa zamrażarki laboratoryjnej podblatowej, niskotemperaturowej
do – 800 C- zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3f oraz
poniższymi zapisami:
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1. Wymagane dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona
wraz z urządzeniem.
2. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE.
3. Wymagany okres gwarancji dla urządzenia: minimum 24 miesiące.
4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania.
5. Firma serwisująca zarejestrowana i działająca na terenie Unii Europejskiej.
6. Wymagany termin dostawy: do 20.12.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej
daty z Zamawiającym.
7. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby
Zamawiającego wraz z wniesieniem urządzenia do pracowni (II piętro, bez windy).
8. Urządzenie musi posiadać świadectwo wzorcowania, gdzie jest wymagany rozkład
temperatur w każdej płaszczyźnie w 5 punktach, w temperaturze – 70 0 C. Świadectwa
wzorcowania muszą być wydane przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji (PCA), lub inną Krajową Jednostkę Metrologiczną (NMI - National
Metrology Institutes), gdyż Zamawiający posiadając akredytację PCA ma obowiązek
zachowania spójności pomiarowej zgodnie z dokumentem DA-06 wydanie 6 z dnia
21.02.2017r. POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ,
punkt 4.1.1.

1)

2)
3)
4)

Pozostałe ogólne wymagania dla przedmiotu zamówienia:
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.
Oferowany i dostarczany sprzęt musi posiadać rok produkcji 2019.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.
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 jakościowej określonej w
katalogu producenta danego produktu wskazanego przez zamawiającego w SIWZ;
b) dokument wymienione powyżej powinny być przedłożone w języku polskim lub
tłumaczone na język polski i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, parametry
produktu, itp., dokument należy oznaczyć wskazując, której części i której pozycji
dotyczy;
c) Zamawiający wymaga, aby załączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
przez oferowane produkty równoważne wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych
w niniejszej SIWZ - o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ;
5) Zamawiający nie wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał dodatkowe udogodnienia
związane z pracą osób niepełnosprawnych.
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