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I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. 
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze 
Tel. /Fax. 032/ 271 76 54 
Strona internetowa : www.kmptm.pl 
Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym: biuro@kmptm.pl 
 
 
II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, montaż wyposażenia 

zwierzętarni małych zwierząt, mebli laboratoryjnych oraz przeszkolenie przez 
Wykonawcę personelu zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 6.1, 6.2, 6.3, 
7.1, 7.2, 7.3, a w szczególności: 
Zadanie nr 1: wyposażenie opisane szczegółowo w załączniku nr 7.1 
Zadanie nr 2: autoklawy opisane szczegółowo w załączniku nr 7.2 
Zadanie nr 3: meble laboratoryjne opisane szczegółowo w załączniku nr 7.3 

2. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia – Załączniki nr 7.1, 7.2 i 
7.3 (specyfikacja techniczna).  

3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: nowobudowany budynek Kardio-Med 
Silesia Spółka  z o. o.  w Zabrzu róg ulic M. C. Skłodowskiej i Cieszyńskiej. 

4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. 

5. KODY CPV: 
33191000-5 urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne,  
42514300-5 aparatura filtrująca,  
38900000-4 różne przyrządy do badań lub testowania.  
33191110-9 autoklawy,  
42959000-3 zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym. 
39180000-7 meble laboratoryjne 

6. Wykluczamy możliwość składania ofert wariantowych.  
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
8. Wykonawcy mogą składać ofertę wspólnie. 
9. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców w zakresie 

transportu oraz montażu przedmiotu zamówienia. 
10. Wykonawca wskaże w ofercie zakres prac wykonywanych przez 

podwykonawców. 
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców. 
12. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet  I. Badania i rozwój 
technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3. Transfer technologii 
i innowacji, projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych 
KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu”. 

13. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z Unii 
Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

14. Zamówienie zostało poprzedzone dialogiem technicznym, w którym udział wzięli: 

http://www.kmptm.pl/
mailto:biuro@kmptm.pl
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Animalab Szymon Wyrwicki, Anima Sp. z o. o. SKA, Merazet SA, BMT Sp. z o.o., 
SMS S. z o. o. 

 
 
III.     OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
1. Aby oferta mogła brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi niniejszej 

specyfikacji. 
2. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona w języku polskim. 
3. Ofertę stanowią  załączniki: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6.1, 6.2, 6.3, nr 7.1, 7.2, 7.3 oraz 

inne wymagane SIWZ dokumenty i oświadczenia woli  podpisane przez 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca winien spełniać wszystkie warunki wymagane w punkcie V. 
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, co musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 
6. Wszystkie kartki Oferty winny być połączone w sposób trwały uniemożliwiający 

ich wysunięcie się, ponumerowane a każda kartka podpisana /zgodnie z pkt 5/. 
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie winny być podpisane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę /zgodnie z pkt 5/. 
8. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywiste omyłki 
rachunkowe Zamawiający rozumie wadliwy wynik działania arytmetycznego 
przy założeniu, że właściwie podana jest liczba jednostek miar i cena 
jednostkowa netto. 

9. Jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie słownie i liczbą lub podano różne ceny w 
różnych częściach oferty, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 

10. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie. 
11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane Zadanie.  
12. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści. 
13. Kopertę należy zaadresować na: 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu dla Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. 
Pokój nr 2.C.28 
ul. M.C. Skłodowskiej 9 
41-800 Zabrze 
oraz oznaczona napisem: 

„Oferta do postępowania o udzielenia zamówienia na 
„Dostawę wyposażenia zwierzętarni małych zwierząt  
wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu” 

w ramach projektu 
 „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia  

w Zabrzu” 
14. Koperta musi być również opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 
15. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z 
zastrzeżeniem Rozdziału III pkt 8-10);  

2) zawiera błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem pkt.8;  
3) Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub/oraz nie uzupełnił braków oferty we 

wskazanym terminie;  
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4) Ofertę złożył Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.  
17. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA (wg art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji). W tym celu winien: 
- nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informacje zastrzeżoną 

powinny być w wykazie załączników wyróżnione graficznie , 
- dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być spięte i 

włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, wewnątrz okładki winien 
być spis zawartości podpisany przez wykonawcę 

- zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane 
brakiem właściwego zabezpieczenia w/w informacji.   

 
IV . OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 
 
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, 

jednoznaczną i ostateczną obejmującą wszystkie przewidywane koszty 
realizacji Przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

3. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w Ofercie nie będą podlegać 
korektom w trakcie wykonywania kontraktu, z wyjątkiem przypadków 
wymienionych w istotnych postanowieniach umowy. 

4. Przy wyliczeniu ceny przyjmuje się zasadę, że wartość brutto tworzy cena netto 
powiększona o podatek VAT.  

 
V.    WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli 

oświadczenie z załącznika nr 2:  
1) Zadanie.1: dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako 

zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co 
najmniej 2 dostaw wyposażenia zwierzętarni i/lub laboratoriów  o wartości 
minimum 1.000.000,- zł każda; 

2) Zadanie 2: dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako 
zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co 
najmniej 2 dostaw urządzeń medycznych  o wartości minimum 300.000,- zł 
każda 

3) Zadanie 3: dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako 
zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co 
najmniej 2 dostaw mebli laboratoryjnych  o wartości minimum 15.000,- zł każda 

4) Zadania: 1, 2, 3 posiadają ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 
Zadanie nr 1: 500.000,00 zł;  
Zadanie nr 2: 150.000,00 zł; 
Zadanie nr 3:     7.500,00 zł 
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2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na ocenie 
czy załączony dokument potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu        
o udzielenie zamówienia czy nie spełnia.  

3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie warunki określone w pkt. 
1. 1)-3) Wykonawcy muszą spełnić wspólnie.  

VI.   DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

 
1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1) Wypełniony, podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 
wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,  

2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

3) Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 2) 
4) Wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 5); 

5) Opłacona polisa (tj. wraz z informacją lub osobnym dokumentem 
potwierdzającym opłacenie składki), a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą zapisami SIWZ. 

6) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy Formularz cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6.1, 6.2, 
6.3; 

7) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy Formularz Parametry techniczne stanowiący odpowiednio 
Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego i załączają stosowne pełnomocnictwo do oferty. 

3. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o wyjaśnienie niejasności złożonej oferty 
lub/oraz uzupełnienie braków oferty w określonym przez siebie terminie. 
Wyjaśnienia i uzupełnienia oferty nie mogą prowadzić do zmiany ceny oferty, z 
zastrzeżeniem Rozdziału III pkt 8-9.   

4. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię dokumentu, 
kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie przez Wykonawcę 
powinno być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i 
napisem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku nieczytelnej kserokopii, 
zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu dla 
porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią. 

5. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie każdy z Wykonawców 
musi złożyć oddzielnie dokumenty określone w pkt. 1.2) oraz 1.5).  
 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
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Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert Zamawiający kierować się będzie 
następującymi kryteriami : 
 
Zadanie nr 1: cena 95% parametry techniczne 5% 
Zadanie nr 2: cena 70% parametry techniczne 30% 
Zadanie nr 3: najniższa cena 
 
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez oferenta w 
Formularzu oferty 
 
Ocena dla zadania 1 będzie liczona na podstawie wzoru: 
 
cena najniższa spośród ofert                     ilość punktów w kryterium parametry techniczne badanej oferty 
----------------------------------------  x 95% +   -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5% 
cena badanej oferty                                   najwyższa ilość punktów w kryterium parametry techniczne spośród ofert 

 
Ocena dla zadania 2 będzie liczona na podstawie wzoru: 
 
cena najniższa spośród ofert                     ilość punktów w kryterium parametry techniczne badanej oferty 
----------------------------------------  x 70% +   -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30% 
cena badanej oferty                                   najwyższa ilość punktów w kryterium parametry techniczne spośród ofert 

 
VIII . TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia:  od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r.  
 
IX.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 

ul. M.C. Skłodowskiej 9,  Administracja II piętro Pokój nr 2.C.28.  
2. Termin składania ofert upływa dnia  20.01.2015 r. o godz. 10.00 
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 
4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą 

kurierską), o terminie złożenia Oferty decyduje termin dostarczenia Oferty do 
Zamawiającego, a nie termin np. wysłania Oferty listem poleconym lub złożenia 
zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

6. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać złożoną Ofertę, jeśli 
pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu  zostanie złożone 
Zamawiającemu przed upływem terminu składania Ofert  

7. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu Oferty przez Wykonawcę winno być 
sporządzone na piśmie i oznaczone odpowiednio: „Modyfikacja” lub 
„Wycofanie”. 

8. Żadna Oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie             
terminu składania Ofert. 

 
X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ 
 
1. Wykonawca może zwracać się  pisemnie lub w formie faksu 032/ 271 76 54 lub 

elektronicznie (biuro@kmptm.pl) z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.   

mailto:biuro@kmptm.pl
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3. Jeżeli udzielone wyjaśnienia doprowadzą do zmiany specyfikacji, to 
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na  
wprowadzenie zmian w dokumentacji postępowania. 

4. Zamawiający może również samodzielnie dokonać zmiany specyfikacji z 
jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert o czas niezbędny na  
wprowadzenie zmian w dokumentacji. 

5. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z wykonawcami w formie: faksem, 
mailem, pisemnie. 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60  dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o przedłużenie 

okresu związania oferty o czas nie dłuższy niż 30 dni. 
4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć okres związania oferty oraz 

wadium. 
 

XII. OTWARCIE, OCENA  OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYTNIEJSZEJ, 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
  
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2014r. o godz. 10.30 w siedzibie Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M.C. Skłodowskiej 9,  Administracja II 
piętro Pokój nr 2.C.28.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Podczas otwarcia ofert podawana jest do wiadomości kwota, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz nazwy i 
adresy Wykonawców wraz z cenami ofert.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert Zamawiający 
prześle, na pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy 
wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. 

5. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej Oferty ostatecznej będzie 
przeprowadzone przez Komisję powołaną przez Zamawiającego (w 
postępowaniach w których jest powołana). 

6. Wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania podlega 
zatwierdzeniu przez Zarząd. 

7. Jeżeli cena najtańszej oferty jest wyższa niż kwota, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający może unieważnić 
postępowanie. 

8. Jeżeli w postępowaniu nie została złożona żadna oferta lub wszystkie złożone 
oferty podlegają odrzuceniu Zamawiający unieważnia postępowanie. 

9. Informację:  
- o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania,  
- wykonawcach których oferty zostały odrzucone  
zamawiający wyśle niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty do 
uczestników postępowania. 

10. Ogłoszenie o wyniku zostanie również umieszczone w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej. 

 



 8 

XIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest :  
Małgorzata Pietrzak: m.pietrzak@kmptm.pl; biuro@kmptm.pl 
 
 
 
 
XIV.  ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE UMOWY 
 

1. Istotne postanowienia  jakie zawiera umowa i przewidywane możliwości oraz 
warunki dokonania w niej zmian zawiera załącznik nr 4.1, 4.2. 

2. Wykonawca jest zobowiązany stawić się w Śląskim Centrum Chorób Serca w 
Zabrzu w pokoju 2.C.28 w terminie 3 dni roboczych (pn-pt) od dnia 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej celem podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy zgodnie z 
pkt 2 Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta 
znajduje się na następnym miejscu wg kryteriów oceny ofert. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców, składających ofertę wspólnie, zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące 
postanowienia: 

 zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

 wskazanie Pełnomocnika, jako podmiot dokonujący rozliczeń, 

 zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego 
zamówienia, 

 zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane 
zamówienie publiczne w trakcie obowiązywania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
 
 
 

W sprawach nie unormowanych niniejszą dokumentacją ma zastosowanie: 
- kodeks cywilny 
 

 
Zatwierdzam 

 
 

Adam Konka 
 

Prezes Zarządu 
Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. 

 
 
 
 
 
 

mailto:m.pietrzak@kmptm.pl
mailto:biuro@kmptm.pl


 9 

Załącznik nr 1 

(pieczęć Wykonawcy)                                                     data .................................. 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
       
W odpowiedzi na ogłoszenie o Postępowaniu o udzielenia zamówienia na „Dostawę 
wyposażenia zwierzętarni małych zwierząt wraz z montażem oraz 
przeszkoleniem personelu” w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku 
Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 
 
Zadanie nr 1 
 
cena brutto ………….…….. złotych, stawka VAT …… 
 
Słownie cena brutto:……………………………………………………….... 
 
Zadanie nr 2 
 
cena brutto ………….…….. złotych, stawka VAT …… 
 
Słownie cena brutto:……………………………………………………….... 
 
Zadanie nr 3 
 
cena brutto ………….…….. złotych, stawka VAT …… 
 
Słownie cena brutto:……………………………………………………….... 
 
Termin płatności – do 45 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego.  

 
1. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że 
otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania 
oferty.  

2. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z 
aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej 
oferty – deklarujemy gotowość podpisania umowy na warunkach określonych w 
projekcie umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ  w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Podwykonawcom zlecę nw. zadania: 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
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……………………………………….. 
6. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania 

podwykonawców. 
7. Nasz adres e-mail do odbierania korespondencji: ................................... 
8. Nasz nr faksu …………………………………… 
9. Termin wykonania: od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r. 
10. Oferowany okres gwarancji: zgodnie z formularzem parametry techniczne –

Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3  licząc od daty odbioru końcowego. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są : 
1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. .................................................. 
4. ..................................................      

        
......................................................... 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 

Załącznik nr 2 
…………………………… 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

I.  Składając ofertę oświadczam, że: 
1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne dla realizacji 

zamówienia. 
2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mi realizację 

zamówienia. 
4. Oferta złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję nie podlega odrzuceniu 

na podstawie zapisów Rozdziału III pkt. 15.4).  
 
 
 
 
 
 

 
..................................., dn. ........................                         ........................................................... 
             (podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 



Załącznik nr 3 

 
 

Czerwona ramka - zwierzętarnia.  
Niebieska ramka - zwierzętarnia małych zwierząt.  
Pomarańczowa ramka - sterylizatornia. 
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Załącznik nr 4.1 

 
(istotne postanowienia umowy 

Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2) 
 

 
UMOWA  NR …………./14  

 
zawarta w  dniu ................................w  .............................. pomiędzy . 

Kardio-Med Silesia Spółka  z o. o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 182,  
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396540, NIP 648-276-15-15, Regon 
242742607  

reprezentowaną przez:  

Adama Konkę – Prezesa Zarządu 

a   

________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

________________________ 

 
o następującej treści: 
 

§1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyposażenia zwierzętarni małych 
zwierząt – Zadanie nr 1/autoklawów – Zadanie nr 2 przeznaczonych do 
pomieszczeń zwierzętarni, z wyposażeniem, wraz z uruchomieniem, 
przetestowaniem i przeszkoleniem personelu.  

2. Wyposażenie zwierzętarni małych zwierząt – Zadanie nr 1/autoklawy – Zadanie 
nr 2  odpowiada/ją parametrom technicznym wymienionym w załączniku nr 2 do 
niniejszej umowy. 

 
§2 

 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

kwotę …………………..  zł brutto. 
Słownie: ……………………………………………………………………………….. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, w drodze pisemnego aneksu, ceny 
brutto przedmiotu umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT nieznanej 
przy podpisywaniu umowy. Cena netto pozostanie bez zmian. 

3. Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:  
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a) koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat i 
należności celnych z cłem w przypadku urządzenia sprowadzonego spoza 
UE; 

b) koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, 
atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu dostarczanym w 
ramach umowy przedmiotem zamówienia.  

c) koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia,  w tym w szczególności: koszty 
zabezpieczenia dla potrzeb transportu oraz koszty rozładunku przedmiotu 
zamówienia; 

d) przygotowania dokumentacji wykonawczej dla elementów, które będą 
mocowane na stałe, z pokazaniem sposobu montażu i włączenia do sieci 

e) przygotowania dokumentacji powykonawczej (lokalizacja, sposób 
zamocowania i struktura sieci) 

f) koszty montażu i instalacji oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia, w tym 
m.in. koszty bieżącego usuwania odpadów wynikające z dostaw, montażu i 
instalacji, 

g) wszystkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji 
zamówienia   

h) koszty szkolenia pracowników Zamawiającego; Instruktaż stanowiskowy w 
miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez 
Zamawiającego potwierdzony certyfikatami 

i) koszty serwisu w okresie gwarancji, w tym również przeglądy techniczne, 
czynności konserwacyjne oraz koszt wszystkich części zamiennych w 
przypadku awarii; 

j) w kosztach trzeba uwzględnić nw. warunki instalacyjne: 

- Przedmiot zamówienia kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy 
bez żadnych dodatkowych zakupów 

- Przygotowanie drogi transportu i transport do pomieszczeń instalacji 

- Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do warunków pracy przedmiotu 
zamówienia 

- Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu 
urządzenia 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej miejsca objętego zakresem 
zamówienia, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

5. Wykonawca oświadcza, że dochowa należytej staranności celem zapewnia 
Zamawiającemu dostępności usług autoryzowanego serwisu 
pogwarancyjnego oraz  dostępności części zamiennych rzez okres co 
najmniej 8 lat liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

6. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, członkowie konsorcjum są 
dłużnikami i wierzycielami solidarnymi zobowiązań i praw wynikających z 
umowy. 
 

§3 
 

1. Strony postanawiają że odbiór/odbiory wykonania przedmiotu umowy nastąpią 
na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych wedle wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do umowy. Szkolenia zostaną potwierdzone protokołem odbycia 
szkoleń. 
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2. Miejscem dostawy jest budynek Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. w Zabrzu na rogu 
ulic  M. C. Skłodowskiej i Cieszyńskiej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym planowane terminy  
realizacji z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w okresie realizacji przedmiotu Umowy 
w miejscu dostawy mogą trwać roboty budowlane. Wykonawca robót 
budowlanych zostanie poinformowany przez Zamawiającego o szczegółowych 
terminach dostaw i obowiązku udostępnienia obiektu i współpracy, celem 
zrealizowania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą robót budowlanych w 
zakresie niezbędnym do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy, 
w szczególności dostosować terminy wbudowania oraz dostaw i ich ilość to 
stanu realizacji prac budowlanych i zaproponować termin dostawy optymalny dla 
Zamawiającego. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić Zamawiającemu Fakturę VAT na 

podstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego.  

2. Zamawiający ureguluje należność faktury za prawidłowo wykonany przedmiot 
umowy w terminie do 45 dni od jej otrzymania. 

3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z 
tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na 
przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany 
formy prawnej Wykonawcy. 

 
§5 

 
Wykonanie przedmiotu umowy (dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie) 
nastąpi w terminie: od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r. 

 
§ 6 

 
1. Na przedmiot umowy Wykonawca daje gwarancję na okres wskazany w 

Załączniku nr 2 do umowy licząc od momentu podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego. 

2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia 
zgłoszonych wad lub usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego faksem lub mailem. Pprzez dni robocze 
rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy, godz. 8.00-17.00. 

3. W wypadku nie wywiązywania się z obowiązku określonego w pkt.2 Zamawiający 
ma prawo usunąć wady lub usterki we własnym zakresie (również za 
pośrednictwem osób trzecich - posiadających autoryzację Wytwórcy) i obciążyć 
Wykonawcę kosztami ich usunięcia. 

4. W razie konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy z zagranicy, 
czas naprawy wynosić będzie nie dłużej niż 7 dni roboczych. Na potrzeby 
niniejszej umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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5. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu lub urządzenia 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzenia 
na nowe wolne od wad.  

6. Gwarancją nie są objęte: 
a)  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego 
przeznaczeniem,  niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi 
sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 
(dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) 

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. Siła wyższa (pożar, 
powódź, zalanie itp.), 

c) materiały eksploatacyjne.  
 

§7 
 

1. Ustala się następujące kary umowne: 
a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 
po 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 
na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wartości brutto umowy; 

c) Za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji 0,05 % wartości 
brutto umowy. 

2. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
kary umowne.  

3. Dostarczenie przedmiotu umowy niezgodnego z jakimkolwiek warunkiem umowy 
Zamawiający może uznać za niewykonanie umowy. 

 
§8 

 
1. Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego będzie 

sprawował w zakresie odbioru urządzenia pracownik Zamawiającego. 
2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy będzie 

........................................................................................................................... 
 

§9 
 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Umowy w sytuacji 
obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w zakresie niezbędnym do jej 
należytego wykonania,  w szczególności, gdy nastąpiła: 
1) zmiana terminu realizacji robót budowlanych  przez Wykonawcę robót 

budowlanych, dopuszcza się przesunięcie terminu, o którym mowa w § 5 o 
czas nie dłuższy niż 2 miesiące, 

2) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na przedmiot i 
warunki Umowy skutkująca niemożnością należytego wykonania przedmiotu 
Umowy, 
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3) możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 
rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania Umowy, o ile nie 
zwiększy to kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 

4) niemożność dostarczenia przedmiotu umowy wskazanego w ofercie 
Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy,  dopuszcza się wtedy 
możliwość zastąpienia go modelem nowszym o parametrach co najmniej 
takich jak urządzeń z oferty, za cenę taką samą lub niższą. Zamawiający ma 
prawo do decyzji czy wyrazi zgodę na inne urządzenie, 

5) możliwość dostarczenia w ramach umowy przedmiotu umowy spełniającego 
wymagania SIWZ, lecz o parametrach lepszych niż przedmiot umowy 
zaoferowany pierwotnie (w ofercie do postępowania o udzielenia zamówienia 
publicznego). Przedmiot umowy będzie dostarczony za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego, po cenie określonej w niniejszej umowie bądź 
niższej, 

6) zmiana polityki cenowej przez producenta przedmiotu umowy lub 
Wykonawcę, dopuszcza się możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy. 

7) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez 
producenta/Wykonawcę 

2. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie 
pisemnej. 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić do umowy w trybie 

natychmiastowym lub wypowiedzieć umowę z siedmiodniowym terminem 
wypowiedzenia jeżeli jedna ze Stron w sposób podstawowy naruszy 
postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie strony 
mają osiągnąć w wyniku umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  
a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,  
c) Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości jeżeli 

Wykonawca opóźni się z realizacją  któregokolwiek z etapów o co najmniej 7 
dni.  

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od 
umowy z winy Wykonawcy.  

4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast 
wstrzymać jej realizację oraz opuścić miejsce wykonywania umowy możliwie jak 
najszybciej.  

5. W razie zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca dokona zabezpieczenia 
przedmiotu, zaś strony uzgodnią dalszy sposób postępowania.  

6. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Strony zachowują prawo 
egzekucji kar umownych. 

7. W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§11 

 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie 
właściwym miejscowo siedzibie Zamawiającego. 
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§ 12 

 
Niniejsza umowa sporządzona została dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 
Wykonawca:            Zamawiający: 
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Załącznik do umowy nr …………………………… 
Zabrze, dn………………… 

 
PROTOKÓŁ DOSTAWY 

 

 
Przekazujący Odbierający 

 Kardio-Med Silesia Spółka  z o. o.  
ul. Wolności 182 
41-800 Zabrze 

 

Numer i data umowy  

Data dostawy  

 

Lp. Numer pakietu i pozycja Nazwa urządzenia Typ urządzenia Numer fabryczny 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Wykonane czynności (uwagi) 

 
  

 

Pieczęć i podpis dostawcy Pieczęć i podpis odbiorcy 
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Załącznik do umowy nr ……………… 
Zabrze, dn…………….. 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

 
 

Przekazujący Odbierający 

 Kardio-Med Silesia Spółka  z o. o.  
ul. Wolności 182 
41-800 Zabrze 

 

Numer i data umowy  

Osoba instalująca  

Data instalacji i uruchomienia  

Okres gwarancji  

 

Lp. Numer pakietu 
i pozycja 

Nazwa urządzenia Typ urządzenia Numer fabryczny Numer inwentarzowy 
(wypełnia Odbierający) 

Kod kreskowy 
(wypełnia Odbierający) 

5.        

6.        

7.        

8.        

 

Wykonane czynności (uwagi) 

 
 

Przedstawiciel firmy dokona szkolenia personelu medycznego w ustalonym wspólnie terminie  

 

Pieczęć i podpis osoby instalującej Pieczęć i podpis odbierającego 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
 

Załącznik nr 4.2 

 
(istotne postanowienia umowy 

Zadanie nr 3) 
 

 
UMOWA  NR …………./14  

 
zawarta w  dniu ................................w  .............................. pomiędzy . 

Kardio-Med Silesia Spółka  z o. o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 182,  
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396540, NIP 648-276-15-15, Regon 
242742607  

reprezentowaną przez:  

Adama Konkę – Prezesa Zarządu 

a   

 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
 
reprezentowaną przez:  
 
………………………………… 
 
zwaną dalej Wykonawcą 
 
 

§ 1  
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup, dostawa oraz montaż mebli do 

nowobudowanego obiektu położonego w Zabrzu na rogu ul. M.C. Skłodowskiej i 
Cieszyńskiej, zawartych w Załączniku nr 1. 

3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w SIWZ w części dotyczącej 
Zadania nr 3 oraz w ofercie Wykonawcy.  

4. Wykonawca oświadcza, że ze względu na charakter obiektu jest świadomy, iż 
meble winny być fabrycznie nowe, wykonane z dołożeniem najwyższej 
staranności oraz z materiałów najwyższej jakości.  

5. Jeżeli zgodnie z warunkami SIWZ wykonanie przedmiotu umowy wymaga 
uzgodnienia z Zamawiającym wyłącznie upoważnionym do dokonania uzgodnień 
jest ………………………………………………. 
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6. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, członkowie konsorcjum są 
dłużnikami i wierzycielami solidarnymi zobowiązań i praw wynikających z umowy. 

 
§ 2  

1. Termin dostawy: od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r. 
2. Ze względu na fakt, że dostawa i montaż będą odbywały się w obiekcie jeszcze 

nie oddanym do użytkowania, Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania 
swoich działań z działaniami Generalnego Wykonawcy obiektu, jak również jest 
zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w tego rodzaju obiekcie.  

1. Przystąpienie do montażu zostanie potwierdzone protokolarnym odbiorem 
pomieszczeń przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za pracowników i 
podwykonawców którymi się posługuje przy realizacji umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do szczególnej dbałości o takie wykonywanie 
prac, by nie doprowadzić do uszkodzenia obiektu. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w obiekcie przez siebie lub osoby za 
pomocą których realizuje umowę. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości 
tych szkód z wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Wykonawca ma prawo wstępu i poruszania się w obiekcie jedynie w zakresie, w 
jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.  

 
§ 3  

1. Wykonawca będzie zgłaszał do odbioru przedmiot umowy faksem na nr 032 271 
76 54 Zamawiający ma 7 dni na dokonanie odbioru.  

2. Termin wykonania umowy Strony będą uważać za dotrzymany jeżeli zgłoszenie 
przedmiotu umowy do odbioru końcowego nastąpi w terminie określonym w § 2 
ust.1 i bezpośrednio w jego wyniku Zamawiający podpisze protokół odbioru bez 
zastrzeżeń.  

3. Jeżeli wskutek czynności odbiorowych Zamawiający ma zastrzeżenia co do 
wykonania przedmiotu umowy, w szczególności co do ilości, jakości lub 
zgodności z umową, Zamawiający ma prawo wyznaczenia Wykonawcy terminu 
na usunięcie wad/niezgodności, zachowując prawo do naliczania kar umownych 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.  

4. Jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu 
wad/niezgodności trwa dłużej niż 7 dni to Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy wedle swego uznania w części lub w całości i obciążyć Wykonawcę karą 
umowną za zwłokę oraz za odstąpienie od umowy.  

5. Wykonawca po odbiorze przedmiotu umowy nie ma już prawa wstępu do 
pomieszczeń w których znajduje się odebrany przedmiot umowy. Do czasu 
odbioru końcowego odpowiedzialność za przedmiot umowy ponosi Wykonawca.  

 
§ 4  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 
kwocie: ……………………. zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 
związane z realizacją umowy.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, wystawionej w oparciu o podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru.  
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4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie do 45 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

 
§ 5  

1. Wykonawca udziela ….-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.  
2. W ramach gwarancji Wykonawca stawi się w siedzibie Zamawiającego celem 

ustalenia zakresu wad w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji faksem na nr 
…………………. lub mailem na adres ………….………..  

3. Wady winny być usunięte maksymalnie w terminie do 7 dni licząc od dnia 
zgłoszenia reklamacji.  

4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku Wykonawcy opisanego w ust. 
2 lub w ust. 3 powyżej 3 dni Zamawiający ma prawo dokonać usunięcia wady za 
pomocą osób trzecich, a kosztami usunięcia obciążyć Wykonawcę, zachowując 
prawo do naliczenia kar umownych.  

 
§ 6 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  
 

§ 7  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień zwłoki, a w przypadku gdy zwłoka przekroczy 5 dni 
roboczych (dni od poniedziałku do piątku) począwszy od szóstego dnia 
wysokość kary wynosić będzie 0,5% wynagrodzenia brutto dziennie,  

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa ustalona umową wysokość 
kar umownych.  

 
§ 8  

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach 
i zakresie:  
a) przesunięcie terminu wykonania umowy ze względu na postęp prac na 

obiekcie, na który przedmiot umowy ma być dostarczony, z tym, że nie więcej 
niż o 2 miesiące,  

b) zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze 
stron, z tym, że nie więcej niż o 2 miesiące,  

c) ograniczenie przedmiotu umowy maksymalnie do 10 % wartości przedmiotu 
umowy w sytuacji gdy realizacja części przedmiotu umowy nie będzie leżeć w 
interesie Zamawiającego; w takim przypadku wynagrodzenie zostanie 
pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe w Załączniku nr 1 . 
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d) zmiana wymiarów lub kształtu mebli w przypadku, gdy zmiana będzie 
spowodowana koniecznością dopasowania mebli do faktycznego stanu 
pomieszczeń, do których meble są przeznaczone lub gdy zmiana ta przyczyni 
się do zwiększenia funkcjonalności mebli. 

 
 
 

§ 9  
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  
 
 
 
Wykonawca:            Zamawiający: 
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Załącznik nr 5 

.............................................. 
     Pieczątka Wykonawcy 
 
 

Wykaz dostaw 
/spełniających wymogi specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia/  
Zadanie.1: zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania 
ofert co najmniej 2 dostaw wyposażenia zwierzętarni i/lub laboratoriów  o wartości 
minimum 1.000.000,- zł każda; 
Zadanie 2: zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania 
ofert co najmniej 2 dostaw urządzeń medycznych  o wartości minimum 300.000,- zł 
każda 
Zadanie 3: zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania 
ofert co najmniej 2 dostaw mebli laboratoryjnych  o wartości minimum 15.000,- zł 
każda 

 

LP 
Opis zrealizowanej 

dostawy 
Nazwa Odbiorcy 

Wartość 
dostaw 

Data 
wykonania 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
................................                            ............................................... 
        Data                                                     Podpis Wykonawcy 



Zadanie nr 1 
     

Załącznik nr 
6.1 

Lp. nazwa wyposażenia Opis ilość jm 
cena 

jednostkowa 
netto 

stawka VAT wartość brutto 

1 Komora laminarna kl.I 

System do pracy 
ze zwierzętami w 
sterylnych 
warunkach 1 szt.     

  

2 
Zapasowe klatki dla myszy 
z butelkami   280 szt.     

  

3 

Regał IVC do bytowania  
myszy wyp. w 70 szt. 
klatek 

System 
indywidualnie 
wentylowanych 
klatek do 
przechowywania 
małych zwierząt 4 zestaw     

  

4 
Jednostka IVC do obsługi 
regałów 

Integralny system 
do wentylowania 
min 4szt. regałów 2 zestaw     

  

5 Komora laminarna kl.II 

System do pracy 
ze zwierzętami w 
sterylnych 
warunkach  
przyjmowanie 
zwierząt z 
zewnątrz 1 szt.     

  

6 
Laminar jezdny służący do 
wymiany klatek   1 szt.     

  

7 
Zapasowe klatki dla 
szczura z butelkami   15 szt.     
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8 
Regał IVC do bytowania  
szczurów 

System 
indywidualnie 
wentylowanych 
klatek do 
przechowywania 
małych zwierząt 1 zestaw     

  

9 
Jednostka IVC do obsługi 
regałów ze zwierzętami 

Integralny system 
do wentylowania 
min 4szt. Regałów 1 zestaw     

  

10 Komora laminarna kl.I 

System do pracy 
ze zwierzętami w 
sterylnych 
warunkach 1 szt.     

  

11 

Nablatowa komora 
laminarna kl.II 

Przeznaczona do 
zakładania hodowli 
pierwotnej oraz 
perfuzji tkanek 
wyizolowanych od 
zwierząt 1 szt.     

  

12 

Aparat do anestezji 
wziewnej dla małych 
zwierząt   1 szt.     

  

13 
Mikroskop laboratoryjny 
okularowy   1 szt.     

  

14 
Lupa zabiegowa dla 
małych zwierząt   4 szt.     

  

15 Lodówko zamrażarka    1 szt.       

16 
Laminar do czyszczenia 
klatek   1 szt.     
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17 
Dwukomorowy zlew 
technologiczny   1 szt.     

  

18 
Zmywarka do klatek i 
butelek   1 szt.     

  

19 
Kosze na butelki 250 ml i 
450 ml   60 szt.     

  

20 Kosze na kapsle   4 szt.       

21 
Wózki transportowe do 
klatek    6 szt.     

  

22 
Wózki transportowe do 
butelek   4 szt.     

  

23 
Wózki transportowe dla 
dużych zwierząt 

Zestaw do 
transportu dużych 
zwierząt 1 zestaw     

  

24 

Zamrażarka skrzyniowa na 
odpady medyczne poj. 
350L   1 szt.     

  

25 
Wózek paletowy do 
obsługi dostaw towaru   1 szt.     

  

26 Myjka ciśnieniowa   1 szt.       

27 

Podgrzewany stół 
zabiegowy dla małych 
zwierząt   1 szt.     

  

28 
Mata dezynfekcyjna do 
śluzy osobowo-towarowej   2 szt.     

  

29 Komora do eutanazji   1 szt.       

30 

Zestaw narzędzi 
chirurgicznych dla małych 
zwierząt   1 zestaw     
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31 

Sprzęt laboratoryjny 
wyposaż pokoju 
zabiegowego   1 zestaw     

  

32 
Wirówka z chłodzenie rotor 
horyzontalny i kątowy   1 szt.     

  

33 
Inkubator z chłodzeniem 
50 l   1 szt.     

  

34 Pipeta jednokanałowa   10 szt.       

35 
System do dezynfekcji 
nadtlenkiem wodoru   1 szt.     

  

36 Bioanalizator krwi   1 szt.       

RAZEM:   

       
 

       
 

Oświadczam, że ww. pozycje spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 7.1 
 

 

       
 

       
 

       
 

       
 

      
…………………………….. 

 

      
podpis Wykonawcy 
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Zadanie nr 2 Załącznik nr 6.2 
     

Lp. 
nazwa 

wyposażenia 
Opis ilość jm 

cena 
jednostkowa 

netto 

stawka 
VAT 

wartość brutto 

1 Autoklaw 

System do 
sterylizacji 
parą 1 szt.     

  

        Oświadczam, że ww. pozycja spełnia wymagania opisane w Załączniku nr 7.2          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….. 

podpis Wykonawcy 
 

 
 
 



Zadanie nr 3 Załącznik nr 6.3 
     

Lp. nazwa wyposażenia Opis ilość jm 
cena 

jednostkowa 
netto 

stawka 
VAT 

wartość brutto 

1 Szafy lekarskie    3 szt.       

2 Szafki BHP typ L 

Szatnia 
w 
śluzie 4 szt.     

  

3 Blat postformingowy    9,2 mb       

4 Szafka 80x60    1 szt.       

5 
Szafka pod zlew 
100x60    1 szt.       

6 
Szafka pod zlew 
80x60x85   1 szt.       

7 Szafka 80x80x85    1 szt.       

8 
Umywalka ceramiczna 
pod zabudowę  

 
2 szt. 

   

9 

Zlew ze stali 
nierdzewnej pod 
zabudowę 

 
1 szt. 

   10 Szafka 60x80x85    3 szt.       

11 Blat postformingowy    1,8 mb       

12 Krzesło obrotowe    1 szt.       

13 Regał 120x38x183   1 szt.       

14 Krzesło obrotowe   1 szt.       

15 Krzesło obrotowe   1 szt.       

16 Krzesło obrotowe   1 szt.       

Razem:   

        oferowany okres gwarancji …… (min. 24 m-ce) 
     UWAGI: 

      Wymiary stanowisk:  

      1)      Długości są podane po zewnętrznej stronie stanowisk (przy ścianie). 

2)     Długość i głębokość blatów w stanowiskach mogą ulec niewielkim zmianom, tak by dopasować je do ścian w 
pomieszczeniach ( konieczne wstępne sprawdzenie wymiarów na budowie ) . 
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Oświadczam, że ww. pozycje spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 7.3 
  

 
    

 
…………………………….. 
podpis Wykonawcy



Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 1, 10 
 
Nazwa urządzenia: Komora laminarna klasy I 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/22, Z/22a) 

Ilość:  2 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

4.  Komora laminarna zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami EN12469:2000 

Tak  

II Parametry techniczne   

1.  Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, 
klasy I, epoksydowana lub pokryta polistyrenem, tylna 
ściana komory wykonana ze stali nierdzewnej AISI 
304L, powierzchnia pracy z AISI 316L 

Tak  

2.  Okno wykonane z bezpiecznego szkła, otwierane 
elektrycznie 

Tak  

3.  System monitorujący, alarmy audiowizualne Tak  

4.  Wyświetlacz przechowywanych danych Tak  

5.  Pojedynczy wentylator – model benchtop Tak  

6.  Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej AISI-
304L 

Tak  

7.  Filtr wstępny G3 Tak  

8.  Filtr główny HEPA H14 Tak  

9.  System filtracyjny zapewnia przepływ powietrza 
z minimalną średnią prędkością przekraczającą 0,35 
m/s, zgodnie z normą EN12469 

Tak  

10.  Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stanie 
pracy komory podając szybkość laminarnego 
przepływu powietrza oraz frontalnego przepływu 
bariery, pozostały czas przydatności filtrów HEPA 
i lampy UV, całkowitą liczbę godzin pracy komory oraz 
procent zużycia filtrów HEPA 

Tak  

11.  System alarmowy informujący o nieprawidłowościach 
laminarnego przepływu powietrza, otwartym oknie 
frontowym, zużyciu filtrów HEPA i lampy UV, blokadzie 
wylotowego otworu powietrza, nieprawidłowej pracy 
wentylatora oraz zaniku zasilania 

Tak  

12.  Jedno wyjście próżniowe i jedno do gazu Tak  

13.  Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP 
filtrów HEPA 

Tak  

14.  Łatwy dostęp do filtrów, wentylatora i sterowania 
w trakcie wykonywania konserwacji i czynności 
serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu 
komory 

Tak  

15.  Wielkość otworu frontowego  bez ograniczeń Tak  

16.  Waga nie większa niż 200 kg Tak  

17.  Głośność nie większa niż 55 dB Tak  

18.  Oświetlenie wewnętrzne min. 700 Lux Tak  

19.  Zasilanie 230 V Tak  

20.  Zużycie prądu maks. 1,4 kWh Tak  

21.  Standardowe akcesoria:  
- kran próżniowy  
- kran z gazem paliwowym z elektrozaworem  
- DEHS 100% port  
- jedno gniazdko elektryczne 

Tak  

22.  Powierzchnia pracy min.: 1550 x 600 x 500 mm Tak  

23.  Podstawa do komory laminarnej, wyposażona w koła Tak  

24.  Wbudowana lampa bakteriobójcza UV Tak  

25.  Stacja do automatycznej sterylizacji rąk Tak  

26.  Przystawka na laptop Tak  

27.  Obrotowy stołek laboratoryjny na kołach Tak, 2 szt.  

III Warunki instalacyjne   

1.  Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy 
do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 

Tak  



 34 

2.  Przygotowanie drogi transportu i transport do 
pomieszczeń instalacji 

Tak  

3.  Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do warunków 
pracy oferowanego urządzenia 

Tak  

4.  Wykonanie testów po zainstalowaniu urządzenia Tak  

IV Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak, wraz z wymianą filtrów 
wstępnych i HEPA i testem DOP 

 

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 6.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 2, 3, 4, 7, 8, 9 
 
Nazwa urządzenia: System klatek indywidualnie wentylowanych 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Wolnostojąca jednostka wentylująca 3 szt.  

1.  Wolnostojąca jednostka wentylująca służąca do 
oczyszczania powietrza wprowadzanego 
i wyciąganego z min. 4 regałów klatek indywidualnie 
wentylowanych 

Tak  

2.  Sterowanie mikroprocesorowe Tak  

3.  Możliwość regulacji ustawienia nadciśnienia 
i podciśnienia 

Tak  

4.  Prefiltry klasy G4 zgodne z normą EN 779 i filtry HEPA 
klasy H14 na wejściu i wyjściu obiegu powietrza 
z systemu  

Tak  

5.  Automatyczny system wyrównania ciśnienia 
w przypadku zaburzenia nastawionych parametrów 
(np. usunięcie klatki z systemu lub zapchanie filtrów) 

Tak  

6.  Jednostka posiadająca wskaźniki zasilania 
urządzenia, alarm o charakterze wskazania (np. 
konieczność wymiany filtrów), alarm o charakterze 
krytycznym (np. awaria wentylatora) 

Tak  

7.  Autoregulacja modułów nawiewowego i wyciągowego 
z detekcją parametrów 20 razy/s 

Tak  

8.  Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Tak  

9.  Alarmy informujące o nieprawidłowej pracy systemu Tak  

10.  Wentylatory zasilane prądem stałym z przetwornicy Tak  

11.  Zużycie prądu przez system nie większe niż 90 W/ h 
przy podłączeniu 4 regałów IVC 

Tak  

III Regał wentylowany na min. 70 szt. klatek dla 
myszy 

4 szt.  

1.  Wykonany ze stali nierdzewnej, co najmniej o jakości 
AISI 304 

Tak  

2.  Możliwość autoklawowania w całości, ze wszystkimi 
częściami składowymi regału, łącznie z połączeniami 
rurowymi do jednostki wentylującej w temperaturze do 
134oC 

Tak  

3.  Mobilny wyposażony w 4 koła, wykonane z materiału 
odpornego na ścieranie i całkowicie autoklawowalnego 
w tym 2 koła wyposażone w hamulce 

Tak  

4.  Wszystkie otwory inspekcyjne regału wyposażone 
w zamykaną, silikonową pokrywę 

Tak  

5.  Łatwe czyszczenie regału bez konieczności 
demontażu 

Tak  

6.  Oznakowanie położenia klatek za pomocą cyfr i liter  Tak  

7.  System dokowania klatki wyposażony w wizualny 
indykator wskazujący poprawne położenie klatki na 
regale 

Tak  

8.  Kanały nawiewowe umożliwiające łatwą inspekcję 
i czyszczenie 

Tak  

9.  Objętość powietrza wydostająca się z 4 regałów 70 
klatkowych podłączonych do 1 jednostki wentylującej 
nie może przekraczać 190.00 m³/godzinę 

Tak  

10.  Wymiana filtrów HEPA w systemie nie częściej niż 
1 raz na 5 lat 

Tak  

IV Klatka indywidualnie wentylowana dla myszy 560 szt.  

1.  Spód klatki wykonany z czystego, przezroczystego 
polisulfonu, o powierzchni podłogi ok. 500 cm2 (+/- 
10%)  

Tak  

2.  Klatka wyposażona w dyszę nawiewową (spód lub 
pokrywa) umożliwiającą dostarczenie świeżego 
powietrza klatki, umożliwiający wymianę ściółki raz ma 
14 dni (bez wzrostu poziomu amoniaku ponad 
dopuszczalne normy) 
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3.  Pokrywa wewnętrzna wykonana z polisulfonu 
w połączeniu ze stalowym karmnikiem 

Tak  

4.  Pokrywa zewnętrzna wykonana z czystego, 
przezroczystego polisulfonu 

Wyposażenie: 
- wylot powietrza zabezpieczony 
samozamykającym się zaworem 
niedopuszczającym do wpływu 
powietrza po wyciągnięciu klatki 
z regału 
- otwór ze stalowym zamknięciem ze 
sprężyną zamykający dostęp 
powietrza do klatki po wyciągnięciu 
butelki 
- klamry zapewniające szczelne 
połączenie pokrywy ze spodem 
klatki 
- mikrobiologiczny filtr powietrza 
zabezpieczający dostęp powietrza 
do klatki w przypadku awarii 
zasilania 

 

5.  Butelka wykonana z polisulfonu o pojemności ok. 250 
ml 

Tak  

6.  Kapsel wykonany ze stali nierdzewnej, klasy co 
najmniej AISI 304 o długości noska min. 50 mm 

Tak  

7.  Zawieszka do etykiet Tak  

V Regał wentylowany na 15 szt. klatek dla szczurów 
i  świnek morskich 

1 szt.  

1.  Wykonany ze stali nierdzewnej, co najmniej o jakości 
AISI 304 

Tak  

2.  Możliwość autoklawowania w całości, ze wszystkimi 
częściami składowymi regału, łącznie z połączeniami 
rurowymi do jednostki wentylującej w temperaturze do 
134 oC 

Tak  

3.  Mobilny wyposażony w 4 koła, wykonane z materiału 
odpornego na ścieranie i całkowicie autoklawowalnego 
w tym 2 koła wyposażone w hamulce 

Tak  

4.  Wszystkie otwory inspekcyjne regału wyposażone 
w zamykaną pokrywę 

Tak  

5.  Łatwe czyszczenie regału bez konieczności 
demontażu 

Tak  

6.  System dokowania klatki wyposażony w wizualny 
indykator wskazujący poprawne położenie klatki na 
regale 

Tak  

7.  Kanały nawiewowe umożliwiające łatwą inspekcję 
i czyszczenie 

Tak  

8.  Objętość powietrza wydostająca się z 3 regałów 15 
klatkowych podłączonych do 1 jednostki wentylującej 
nie może przekraczać  110.00 m³/godzinę 

Tak  

9.  Wymiana filtrów HEPA w systemie nie częściej niż 
1 raz na 5 lat 

Tak  

VI Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów i  
świnek morskich 

30 szt.  

1.  Spód klatki wykonany z czystego, przezroczystego 
polisulfonu, o powierzchni podłogi ok. 2000 cm2 (+/- 
5%)  

Tak  

2.  Klatka wyposażona w dyszę nawiewową (spód lub 
pokrywa) umożliwiającą dostarczenie świeżego 
powietrza klatki, umożliwiający wymianę ściółki raz ma 
14 dni (bez wzrostu poziomu amoniaku ponad 
dopuszczalne normy) 

Tak  

3.  Pokrywa wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej Tak  
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4.  Pokrywa zewnętrzna wykonana z czystego, 
przezroczystego polisulfonu 

Wyposażenie: 
- wylot powietrza zabezpieczony 
samozamykającym się zaworem 
niedopuszczającym do wpływu 
powietrza po wyciągnięciu klatki 
z regału 
- otwór ze stalowym zamknięciem ze 
sprężyną zamykający dostęp 
powietrza do klatki po wyciągnięciu 
butelki 
- klamry zapewniające szczelne 
połączenie pokrywy ze spodem 
klatki 
- filtr powietrza zabezpieczający 
dostęp powietrza do klatki w 
przypadku awarii zasilania 

 

5.  Butelka wykonana z polisulfonu o pojemności min. 450 
ml. 

Tak  

6.  Kapsel wykonany ze stali nierdzewnej, klasy co 
najmniej AISI 304 o długości noska min. 50 mm 

Tak  

7.  Zawieszka do etykiet Tak  

VII Warunki instalacyjne   

1.  Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy 
do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 

Tak  

2.  Przygotowanie drogi transportu i transport do 
pomieszczeń instalacji 

Tak  

3.  Dostosowanie pomieszczeń i instalacji (m. in. 
wentylacji) do warunków pracy oferowanego 
urządzenia 

Tak  

4.  Wykonanie testów po zainstalowaniu urządzenia Tak  

VIII Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak, wraz z wymianą filtrów 
wstępnych i HEPA i testem DOP 

 

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 5dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

          
 

……………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 5 
Nazwa urządzenia: Komora laminarna klasy II 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/23) 

Ilość:  1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

4.  Komora laminarna zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami EN12469:2000 

Tak  

II Parametry techniczne   

1.  Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, 
klasy II, epoksydowana, tylna ściana komory 
wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L, 
powierzchnia pracy z AISI 316L lub z tworzywa 
TRESPA 

Tak  

2.  Okno wykonane z bezpiecznego szkła, otwierane 
elektrycznie lub manualnie 

Tak  

3.  System monitorujący, alarmy audiowizualne Tak  

4.  Wyświetlacz przechowywanych danych Tak  

5.  Filtr wstępny klasy co najmniej G3 Tak  

6.  Filtr główny HEPA H14 Tak  

7.  System filtracyjny zapewnia przepływ powietrza 
z minimalną średnią prędkością przekraczającą 0,35 
m/s, zgodnie z normą EN12469 

Tak  

8.  Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stanie 
pracy komory podając szybkość laminarnego 
przepływu powietrza oraz frontalnego przepływu 
bariery, pozostały czas przydatności filtrów HEPA 
i lampy UV, całkowitą liczbę godzin pracy komory 

Tak  

9.  System alarmowy informujący o nieprawidłowościach 
laminarnego przepływu powietrza, otwartym oknie 
frontowym, zużyciu filtrów HEPA i lampy UV, blokadzie 
wylotowego otworu powietrza 

Tak  

10.  Jedno wyjście próżniowe i jedno do gazu Tak  

11.  Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP 
filtrów HEPA 

Tak  

12.  Łatwy dostęp do filtrów, wentylatora i sterowania w 
trakcie wykonywania konserwacji i czynności 
serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu 
komory 

Tak  

13.  Wielkość otworu frontowego 200 – 420 mm Tak  

14.  Głośność nie większa niż 60 dB Tak  

15.  Oświetlenie wewnętrzne min. 700 Lux Tak  

16.  Zasilanie 230 V Tak  

17.  Powierzchnia pracy min.: 1450 x 700 x 500 mm Tak  

18.  Rozmiary komory maks.: 2000 x 1800 x 900 mm Tak  

19.  Rozmiary komory dostosowane do warunków 
budowlanych (m. in. przestrzeń na okno podawcze) 

Tak  

20.  Podstawa do komory laminarnej, wyposażona w koła Tak  

21.  Wbudowana lampa bakteriobójcza UV Tak  

22.  Specjalne okno podawcze, wymiarami dostosowane 
do miejsca przeznaczenia, łączące korytarz części 
„brudnej” z komorą laminarną 

Okno podawcze z recyrkulacją 
powietrza przez filtr HEPA 14 
z zamkami przeciwlegle 
ryglowanymi, z alarmami wizualnymi 
w przypadku otwarcia/ zamknięcia 
drzwi przeznaczone do transferu 
klatek ze zwierzętami 
laboratoryjnymi 

 

23.  Stacja do automatycznej dezynfekcji rąk Tak  

24.  Przystawka na laptop Tak  

25.  Obrotowy stołek laboratoryjny na kołach Tak, 2 szt.  

III Warunki instalacyjne   

1.  Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy 
do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 

Tak  

2.  Przygotowanie drogi transportu i transport do 
pomieszczeń instalacji 

Tak  
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3.  Dostosowanie pomieszczeń i instalacji (m. in. 
zabudowa okna podawczego) do warunków pracy 
oferowanego urządzenia 

Tak  

4.  Wykonanie testów po zainstalowaniu urządzenia Tak  

IV Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak, wraz z wymianą filtrów 
wstępnych i HEPA i testem DOP 

 

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 6 
 
Nazwa urządzenia: Laminar jezdny służący do wymiany klatek 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/23) 

Opis urządzenia: Stacja wymiany klatek 

Ilość:  1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Stacja wymiany klatek służąca do przenoszenia 
zwierząt z klatek z brudną ściółką do klatek z czystą 
ściółką w warunkach przepływu laminarnego 

Tak  

2.  Wymiary zewnętrzne: 

 szerokość maks. 1400 mm 

 wysokość nie więcej niż 2300 mm (przy pełnym 
podniesieniu) 

Tak  

3.  Wymiary przestrzeni roboczej: 

 szerokość nie mniejsza niż 1000mm 

 wysokość otworu wpustowego pomiędzy blatem 
roboczym a krawędzią zamkniętej osłony 
zewnętrznej nie większa niż 360 mm 

Tak  

4.  Laminarny pionowy przepływ powietrza z czystością 
zgodną klasą ISO 4 lub ISO 5 

Tak  

5.  Filtr recyrkulacyjny HEPA: H14, o wydajności co 
najmniej 99,995% 

Tak  

6.  Filtr wylotowy HEPA: H14, o wydajności co najmniej 
99,995% 

Tak  

7.  Szyby frontowe wykonana z bezpiecznego szkła lub 
przezroczystego poliwęglanu. Blat komory 
wewnętrznej wykonany ze stali nierdzewnej o klasie 
AISI 304L lub z tworzywa TRESPA, obudowa stacji 
wymiany klatek wykonana z materiałów nierdzewnych 

Tak  

8.  Dotykowy panel sterowania z systemem informacji 
o stopniu zapchania filtra 

Tak  

9.  Wewnętrzne gniazdo zasilające 230V/50Hz Tak, 2 szt.  

10.  Poziom hałasu nie większy niż 61 dBa zgodnie 
z EN12469 

Tak  

11.  Urządzenie wyposażone 4 koła, min. 2 koła 
z hamulcami 

Tak  

12.  Wygodny dostęp dwustronny do powierzchni roboczej Tak  

13.  Urządzenie wyposażone w odpowiednie wgłębienia 
umożliwiające komfortową pracę w pozycji siedzącej 

Tak  

14.  Stacja do automatycznej sterylizacji rąk Tak  

15.  Przystawka na laptop Tak  

16.  Obrotowy stołek laboratoryjny na kołach Tak, 2 szt.  

17.  Zasilanie 230 V/ 50 Hz Tak  

III Warunki instalacyjne   

1.  Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy 
do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 

Tak  

2.  Przygotowanie drogi transportu i transport do 
pomieszczeń instalacji 

Tak  

3.  Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do warunków 
pracy oferowanego urządzenia 

Tak  

4.  Wykonanie testów po zainstalowaniu urządzenia Tak  

IV Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  
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4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak, wraz z wymianą filtrów 
wstępnych i HEPA i testem DOP 

 

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. ( w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 

Zadanie nr 1 
Poz. 11 
Nazwa urządzenia: Nablatowa komora laminarna klasy II 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/04) 

Ilość:  1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015  

4.  Komora laminarna zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami EN12469:2000 

Tak  

II Parametry techniczne   

1.  Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, 
klasy II, epoksydowana lub pokryta polistyrenem, tylna 
ściana komory wykonana ze stali nierdzewnej AISI 
304L, powierzchnia pracy z AISI 316L 

Tak  

2.  Możliwość pracy również jako dygestorium Z możliwością podłączenia do 
wentylacji wyciągowej 

 

3.  Okno wykonane z bezpiecznego szkła, otwierane  Tak  

4.  System monitorujący, alarmy audiowizualne Tak  

5.  Wyświetlacz przechowywanych danych Tak  

6.  Pojedynczy wentylator – model benchtop Tak  

7.  Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej AISI-
304L 

Tak  

8.  Filtr wstępny G3 Tak  

9.  Filtr główny HEPA H14 Tak  

10.  System filtracyjny zapewnia przepływ powietrza z 
minimalną średnią prędkością przekraczającą 0,4 m/s, 
co jest zgodne z normą EN12469 

Tak  

11.  Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stanie 
pracy komory podając szybkość laminarnego 
przepływu powietrza oraz frontalnego przepływu 
bariery, pozostały czas przydatności filtrów HEPA 
i lampy UV, całkowitą liczbę godzin pracy komory oraz 
procent zużycia filtrów HEPA 

Tak  

12.  System alarmowy informujący o nieprawidłowościach 
laminarnego przepływu powietrza, otwartym oknie 
frontowym, zużyciu filtrów HEPA i lampy UV, blokadzie 
wylotowego otworu powietrza, nieprawidłowej pracy 
wentylatora oraz zaniku zasilania 

Tak  

13.  Jedno wyjście próżniowe i jedno do gazu Tak  

14.  Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP 
filtrów HEPA 

Tak  

15.  Łatwy dostęp do filtrów, wentylatora i sterowania 
w trakcie wykonywania konserwacji i czynności 
serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu 
komory 

Tak  

16.  Wielkość otworu frontowego 200 – 420 mm Tak  

17.  Waga nie większa niż 200 kg Tak  

18.  Głośność nie większa niż 55 dB Tak  

19.  Oświetlenie wewnętrzne min. 700 Lux Tak  

20.  Zasilanie 230 V Tak  

21.  Zużycie prądu maks. 0,7 kWh Tak  

22.  Standardowe akcesoria:  
- kran próżniowy  
- kran z gazem paliwowym z elektrozaworem  
- DEHS 100% port  
- jedno gniazdko elektryczne 

Tak  

23.  Powierzchnia pracy min.: 890 x 650 x 600 mm Tak  

24.  Rozmiary komory maks.: 1100 x 1500 x 900 mm Tak  

25.  Komora nablatowa Tak  

26.  Lampa bakteriobójcza UV Tak  

27.  Stacja do automatycznej dezynfekcji rąk Tak  

28.  Przystawka na laptop Tak  

III Warunki instalacyjne   

1.  Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy 
do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 

Tak  
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2.  Przygotowanie drogi transportu i transport do 
pomieszczeń instalacji 

Tak  

3.  Dostosowanie pomieszczeń i instalacji (m. in. 
wentylacji) do warunków pracy oferowanego 
urządzenia 

Tak  

4.  Wykonanie testów po zainstalowaniu urządzenia Tak  

IV Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. ( w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 12 
Nazwa urządzenia: Aparat do anestezji wziewnej dla małych zwierząt 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/04) 

Ilość:  1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Stojak do postawienia na blacie lub zawieszenia na 
ścianie, do umieszczenia przepływomierza 
i waporyzatora 

Tak  

2.  Przepływomierz wykonany jako jedna jednostka Tak  

3.  Wyposażony w dwie szklane rurki, jedną do tlenu 
drugą do powietrza 

Tak  

4.  Skala na przepływomierzu tlenu 0,1-1L/ min., skala na 
przepływomierzu powietrza 0,1-2L z podziałką 50 ml 
wskazującą objętość dozowanego gazu 

Tak  

5.  Wejście gazów (tlenu i powietrza) powinno być 
umieszczone w dolnej części na tylnej obudowie 
przepływomierza 

Tak  

6.  Wyjście przepływomierza kompatybilne 
z podłączeniem waporyzatora 

Tak  

7.  Ciśnienie wejściowe do przepływomierza powinno 
wynosić 3,5 – 5 bar ± 20% 

Tak  

8.  Zakres przepływu powietrza w przepływomierzu musi 
wynosić min. 0,2 l/min – 14 l/min 

Tak  

9.  Waporyzator wyposażony w stożkowe przyłącze ISO, 
kompatybilne z przepływomierzem z możliwością 
używania halotanu, enfluranu, isofluranu lub 
sevofluranu wyposażony w przyłącze do wlewania 
anestetyka 

Tak  

10.  Oznaczenie minimalnego przepływu, od kiedy daje 
niezawodną wydajność środka znieczulającego (np. 
izofluranu) 

Tak  

11.  Minimalny przepływ 0,2 l/min. przy użyciu maski dla 
myszy 

Tak  

12.  Pojemność maksymalna waporyzatora: 240 ml+/-10 
ml 

Tak  

13.  Pojemność minimalna waporyzatora: 35 ml +/-5 ml 
Komory indukcyjne do wstępnego uśpienia myszy, 
szczura 

Tak  

14.  Wykonane z min. 6-cio milimetrowego akrylu, nadają 
się do mycia i sterylizacji środkami dezynfekującymi 

Tak  

15.  Pokrywa komory musi być przesuwna i nie posiadać 
zatrzasków 

Tak  

16.  Komora musi posiadać wlot mieszanki anestetycznej 
na dole ścianki komory, a na górze ścianki lub dole 
przeciwnej ścianki wylot do jednostki końcowej gazów. 

Tak  

17.  Rozmiary wewnętrzne komory indukcyjnej dla myszy 
150x900x70mm +/- 10 mm, lub takie same jak dla 
szczurów 

Tak  

18.  Rozmiary wewnętrzne komory indukcyjnej dla szczura 
250x130x90mm +/- 10 mm 

Tak  

19.  Jednostka końcowa do gazów z wbudowanym 
wentylatorem zaprojektowanym w celu bezpiecznej 
pracy z komorą indukcyjną, maskami anestetycznymi. 
Odbiera gazy (powietrze, anestetyk) wydychane przez 
zwierzę oraz z komory indukcyjnej po zakończeniu 
wstępnego uśpienia zwierzęcia 

Tak  

20.  Absorber anestetyku z filtrem aktywnego węgla. 
Mieszanka anestetyczna, która przepływa przez filtr 
aktywnego węgla jest rozdzielana na anestetyk 
i powietrze. Filtr absorbuje anestetyk zwiększając 
swoją masę o maks. 200 g w przypadku stosowania 
izofluranu. 

Tak  
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21.  Maska anestetyczna dla myszy owalna, wyposażona 
wewnętrzny system usuwania nadmiaru anestetyku i 
wydychanego powietrza przez zwierzę do jednostki 
końcowej gazów 

Tak  

22.  Maska anestetyczna dla szczurów owalna, 
wyposażona wewnętrzny system usuwania nadmiaru 
anestetyku i wydychanego powietrza przez zwierzę do 
jednostki końcowej gazów 

Tak  

23.  Maska anestetyczna dla królika o przekroju 
kwadratowym wyposażona wewnętrzny system 
usuwania nadmiaru anestetyku i wydychanego 
powietrza przez zwierzę do jednostki końcowej gazów 

Tak  

24.  Trójdrożny zawór umożliwiający łatwe przełączanie 
strumienia gazów pomiędzy komorą indukcyjną a 
maską anestetyczną 

Tak  

III Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. ( w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 13 
Nazwa urządzenia: Mikroskop laboratoryjny okularowy 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/04) 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Zasilanie 230 V Tak  

2.  Mikroskop stereoskopowy na statywie 
z wysięgnikiem do przeprowadzania operacji, 

wyposażony w system do archiwizacji obrazu 

Tak  

3.  systemem powiększeń w zakresie 8:1 Tak  

4.  możliwość ustawiania stałych powiększeń o 

wartościach przynajmniej: 0,75x, 1,0x, 1,25x 1,6x 

2,0x, 2,5x, 3,2x, 4,0x, 5,0x, 6,0x 

Tak  

5.  obiektyw o powiększeniu 0,63x i odległości roboczej 

150mm±20% 

Tak  

6.  powiększenia w zakresie nie gorszym niż od 4,7x do 

37x. 

Tak  

7.  Mikroskop musi pozwalać na obserwację pola o 
wielkości w zakresie nie gorszym niż od 6,2mm do 

49mm w zależności od powiększenia. 

Tak  

8.  Wyświetlacz LCD który wskazuje jednocześnie 
zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, 
temperatury 

Tak  

9.  wyposażony w tubus binokularny o pochyleniu 

okularów 45° 

Tak  

10.  Mikroskop musi być wyposażony w okulary o 
powiększeniu 10× 

Tak  

11.  Mikroskop musi być wyposażony w oświetlacz 

działający w oparciu o diody LED. 

Tak  

12.  Mikroskop musi być wyposażony w statyw jezdny, 

podłogowy, z możliwością mocowania głowicy na 

regulowanej wysokości  w zakresie przynajmniej od 
0,8m do 1,5m i zasięgu ramienia nie mniejszym niż 

1,2m. 

Tak  

13.  Mikroskop musi być wyposażony w kamerę cyfrową 
mocowaną pod tubusem o parametrach nie gorszych 

niż: 

Rozdzielczość nie gorsza niż 2048x1536pixel przy 

zapisie zdjęć 
Rozdzielczość nie gorsza niż 1920x1080i przy 

obrazowaniu wideo (nie mniej niże 20kl/s 

bezpośrednio na monitor). 

Obsługa w trybie HD bez konieczności podłączania 
do komputera. 

Wielkość pixela nie gorsza niż 3,2µm x 3,2µm, 

System wyposażony w interfejs mini USB klasy 

przynajmniej 2.0 oraz port HDMI. 

Tak  

III Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy (podać okres) Tak  

2.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

3.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  
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4.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

5.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. ( w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

6.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

7.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 14 
Nazwa urządzenia: Lupa zabiegowa dla małych zwierząt 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt 

Ilość: 4 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Lupa dermatologiczna o elastycznej konstrukcji 
zapewniającej możliwość regulacji we wszystkich 
płaszczyznach 

  

2.  Lupa wyposażona w soczewkę główną – 5 dioptrii oraz 
w soczewkę dodatkową 6 dioptrii 

  

3.  Lupa wyposażona w źródło światła o mocy min. 22 W 
(jarzeniówka T5-C) ; min. 3500 lx; min. 1800 lm 

  

4.  Możliwość kierowania strumienia światła w określonym 
kierunku 

  

5.  Lupa wyposażona osłonę, zapewniającą ochronę 
przed kurzem oraz przypadkowym działaniem 
soczewki skupiającej (wypalenie, pożar, itp.) 

  

6.  Lupa wyposażona w wysięgnik o długości nie 
mniejszej niż 1000mm z regulacją nachylenia w każdej 
płaszczyźnie 

  

7.  Lupa wyposażona w moduł pozwalający na 
zamocowanie jej do stołu 

  

III Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

2.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

3.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. ( w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

4.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

5.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 15 
Nazwa urządzenia: Lodówko zamrażarka 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/04) 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe. 

 

II Parametry techniczne   

1.  Klasa efektywności energetycznej Min. A++  

2.  Wolnostojąca Tak  

3.  Kolor biały Tak  

4.  Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED Tak  

5.  Automatyczne odszranianie w chłodziarce Tak  

6.  Pojemność chłodziarki Min. 194 l  

7.  4 półki z bezpiecznego szkła, w tym 2 o zmiennej 
wysokości 

Tak  

8.  Ilość dużych półek na drzwiach Min. 1  

9.  Ilość małych półek na drzwiach Min. 1  

10.  Oświetlenie LED w chłodziarce Tak  

11.  Pojemność zamrażarki Min. 94 l  

12.  Technologia lowfrost Tak  

13.  Ilość szuflad Min. 3  

14.  Wymiary zewnętrzne Maks. 1800 x 700 x 700 mm (wys. x 
szer. x gł.) 

 

III Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. ( w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 16 
Nazwa urządzenia: Laminar do czyszczenia klatek 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/15) 

Ilość:  1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Stacja usuwania ściółki przeznaczona do usuwania 
brudnej ściółki z klatek w warunkach poziomego 
przepływu powietrza 

Tak  

2.  Wymiary przestrzeni roboczej:  

 szerokość nie mniejsza niż 900 mm 

 wysokość otworu roboczego nie mniejsza niż 350 
mm 

 głębokość nie mniejsza niż 550 mm 

Tak  

3.  Poziomy przepływ powietrza – prędkość przepływu co 
najmniej 0,35 – 0,50 m/s 

Tak  

4.  Filtr wylotowy HEPA: H14, o wydajności co najmniej 
99.995% 1 szt. 

Tak  

5.  Filtr wstępny – wymienny – 3 szt. Tak  

6.  Oświetlenie – 1 żarówka fluorescencyjna min. 25W, 
113 lux 

Tak  

7.  Obudowa stacji wykonana ze stali nierdzewnej 
malowanej proszkowo lub pokryta warstwą 
epoksydową 

Tak  

8.  Wskaźnik stopnia zanieczyszczenia filtra Tak  

9.  Stelaż podtrzymujący worki wyposażony w podstawę 
na 4 poliuretanowych kołach / 2 wyposażone 
w hamulec 

Tak  

10.  Zasilanie 230 V/ 50 Hz Tak  

11.  Urządzenie wyposażone 4 poliueretanowe koła, min. 2 
koła z hamulcami 

Tak  

III Warunki instalacyjne   

1.  Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy 
do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 

Tak  

2.  Przygotowanie drogi transportu i transport do 
pomieszczeń instalacji 

Tak  

3.  Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do warunków 
pracy oferowanego urządzenia 

Tak  

4.  Wykonanie testów po zainstalowaniu urządzenia Tak  

IV Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak, wraz z wymianą filtrów 
wstępnych i HEPA i testem DOP 
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6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 17, 18, 19, 20, 21, 22 
Nazwa urządzenia: Zmywarka do klatek i butelek 

Miejsce przeznaczenia: Sterylizatornia 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania  

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie 
fabrycznie nowe 

 

4.  Urządzenie posiadające certyfikaty i dopuszczenia, 
deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującym prawem 

Tak  

II Parametry ogólne   

1.  

Zmywarka z drzwiami frontowymi do zmywania klatek 
i butelek dla zwierząt laboratoryjnych 

Tak  

2.  Wnętrze komory wykonane z kwasoodpornej stali 
nierdzewnej 

Tak  

3.  Systemem płuczący z automatyczną regulacją czasu 
mycia w zależności od temperatury wody zasilającej 

Tak  

4.  Wydajność do 30 załadunków na godzinę Tak  

5.  Temperatura mycia 60oC ± 5% utrzymywana podczas 
całego procesu mycia 

Tak  

6.  Temperatura płukania czystego 85 °C ± 5% Tak  

7.  Zużycie świeżej wody na cykl – nie więcej niż 20 l Tak  

8.  Moc całkowita nie większa niż 40 kW Tak 
Wartość najmniejsza – 10 
pkt. 
Wartość graniczna – 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie 

 

9.  Zasilanie 400 V Tak  

10.  Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 2000 mm, 
głębokość 1100 mm, wysokość 2400 mm 

Tak  

11.  Wymiary powierzchni użytecznej w komorze wewnętrznej 
nie mniejsze niż szerokość 1300 mm x głębokość 900 mm 
x wysokość 740 mm. 

Tak  

12.  Dwuścienna obudowa wykonana z wysokiej klasy stali 
chromowo-niklowej lub stali kwasoodpornej nierdzewnej 
AISI 304 

Tak  

13.  Wbudowana pompa umożliwiająca odprowadzenie wody 
ściekowej do otworu kanalizacyjnego 

Tak  

14.  Elektroniczny system sterowania parametrami pracy Tak  

15.  Programy mycia – co najmniej 4 z możliwością: zmiany 
temperatury, programu podczas pracy zmywarki, 
ustawienia czasu trwania programu myjącego, 
dostosowania czasu spłukiwania do stopnia zabrudzenia 
klatek 

Tak  

16.  Automatyczny system zabezpieczający przed 
wypłynięciem wody w przypadku uszkodzenia węża 
doprowadzającego wodę 

Tak  

17.  Regulacja mocy urządzenia w zależności od temperatury 
wody zasilającej 

Tak  

18.  Automatyczny system dozowania detergentów, 
wyposażony w system alarmowy informujący użytkownika 
o niskim poziomie detergentu 

Tak  

19.  Wyposażona co najmniej w dwa 4 ramienne ramiona 
myjące wyposażone w otwory inspekcyjne, lub 12 ramion 
oscylacyjnych 

Tak  

20.  Systemem płuczący z automatyczną regulacją czasu 
mycia w zależności od temperatury wody zasilającej 

Tak  

21.  System filtracji wody. W przypadku niewłaściwego 
położenia kontroler musi zatrzymać program mycia 

Tak  

22.  Wewnętrzny filtr oczyszczający Tak  

23.  Blokada drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji Tak  

24.  System zabezpieczający przed: hałasem, emisją ciepła: 
poziom głośności do 72 dB 

Tak  

25.  Budowa pokrywy zmywarki zapobiegająca uchodzeniu 
pary 

Tak  

26.  Maks. wymiary wsadu do 590 mm Tak  
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27.  W wyposażeniu; giętki wąż do zasilania wodą 
wodociągową, odprowadzania wody odpadowej, kabel 
podłączeniowy, co najmniej 3m, zestaw detergentów do 
pierwszego uruchomienia 

Tak  

28.  Zestaw detergentów składający się z: 
- detergentu myjącego w ilości co najmniej 50 l 
- detergentu płuczącego w ilości co najmniej 40 l 

Tak  

29.  Kosz na nie mniej niż 18 butelek o pojemności 250 ml. 
Kosz musi być wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 
0H18N9 lub materiału o identycznych lub lepszych 
parametrach. Kosz musi być dopasowany rozmiarowo 
i kształtem do butelek dostarczonych przez Wykonawcę, 
oraz do wózków jezdnych 

Tak, 40 szt.  

30.  Kosz na nie mniej niż 18 butelek o pojemności 450ml. 
Kosz musi być wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 
0H18N9 lub materiału o identycznych lub lepszych 
parametrach. Kosz musi być dopasowany rozmiarowo 
i kształtem do butelek dostarczonych przez Wykonawcę, 
oraz do wózków jezdnych. 

Tak, 20 szt.  

31.  Kosze do mycia kapsli Tak, 4 szt.  

32.  Wózek nierdzewny z prowadnicami na 10 sztuk koszy na 
butelki. Wykonany z blachy nierdzewnej w gatunku 
0H18N9 lub materiału o identycznych lub lepszych 
parametrach fizykochemicznych. Konstrukcja wózka musi 
być wykonana z profilu min. 30×30mm. Kółka skrętne (2 
sztuki z hamulcem) o średnicy 100 mm na gumie 
niepozostawiającej śladów na posadzce. Wózek musi być 
wyposażony w odbojniki chroniące ściany w czasie 
transportu. Prowadnice muszą być wykonane w formie 
kątownika min. 30×30mm z tylnym rantem oraz pręty 
o średnicy min. 8mm uniemożliwiające wysunięcie się 
samoczynnie kosza 

Tak, 4 szt.  

33.  Wózek transportowy  nierdzewny 2- poziomowy do 
transportu klatek. Wykonany z blachy nierdzewnej 
w gatunku 0H18N9 lub materiału o identycznych lub 
lepszych parametrach fizykochemicznych. Wymiary 
770x830x1820 mm (+/-2%). Konstrukcja wózka wykonana 
z rurek nierdzewnych o średnicy min. 30 mm, wypełnienie 
z rurki o średnicy min. 16 mm w odległości, co maks. 100 
mm. Półki pełne wykonane z blachy z felcowatymi 
krawędziami. Kółka skrętne (2 sztuki z hamulcem) 
o średnicy min. 100 mm na gumie niepozostawiającej 
śladów na posadzce. Wózek musi być wyposażony 
w odbojniki chroniące ściany w czasie transportu 

Tak, 6 szt.  

34.  Zlewozmywak 2-komorowy wyposażony w demontowany 
blat nierdzewny o wymiarach 1600x750x40 mm. Wymiary 
zlewu 2400x700x850 mm; głębokość komór musi wynosić 
350mm (+/-2%). Zlew musi być wykonany z blachy 
nierdzewnej w gatunku 0H18N9 lub materiału 
o identycznych lub lepszych parametrach 
fizykochemicznych. Zlew musi być wyposażony 
w 2 komory niesymetryczne. Większa komora musi mieć 
długość 1600 mm (+/-2%) oraz być wyposażona 
w nakładką na komorę. Nakładka (maskownica komory) 
musi być wykonana z tego samego materiału co zlew. 
Konstrukcja maskownicy musi pozwalać na jej 
zdejmowanie i być wykonana z blach pozwlającej na 
traktowane jej jako blatu roboczego o nośności nie 
mniejszej niż 100kg/m2. Komora mała musi mieć długość 
500mm (+/-2%) i być wyposażona we wkład ociekowy. 
Szerokość obu komór nie może być mniejsza niż 500mm 
(+/-2%). Pod zlewem muszą znajdować się przynajmniej 
2 tace nierdzewne o wymiarach 850x700x50 mm (+/-2%) 
z felcowanymi krawędziami. Zlew musi być wyposażony 
w nalewak do butelek dla zwierząt. Nalewak musi być 
podłączony do sieci wodociągowej, być wykonany z profilu 
nierdzewnego z dyszami, być wykonany w formie uchylnej 
na zawiasie montowanym na ścianę lub zlewozmywak 
oraz pozwalać na jednoczesne napełnienie 18 butelek dla 
zwierząt. Rozstaw ramion nalewaka musi być dopasowany 
do wielkości butelek zaoferowanych z klatkami oraz kosza 
na butelki. Nalewak musi być wyposażony w zawór 
pozwalający na łatwą regulację ilości wody w butelkach 

Tak  

III Warunki instalacyjne   
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1.  

Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy do 
pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 

Tak  

2.  

Przygotowanie drogi transportu i transport do pomieszczeń 
instalacji 

Tak  

3.  

Dostosowanie pomieszczeń i instalacji (m. in. wentylacji, 
wod.-kan.) do warunków pracy oferowanego urządzenia 

Tak  

4.  

Wykonanie testów po zainstalowaniu urządzenia 

Tak  

IV Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis 

(podać okres) 
Tak  

2.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat 
od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

3.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania 
napraw maks. 7dni roboczych, czas wykonania napraw, 
w przypadku konieczności importu części zamiennych lub 
podzespołów maks. 14 dni roboczych 

Tak  

4.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

5.  Instrukcja serwisowa (dostawa z urządzeniem) Tak  

6.  Wykonawca przeprowadzi walidację (w zakresie kwalifikacji 

instalacyjnej, i operacyjnej) zgodnie z normami: PN-EN ISO 

17665, PN-EN 285 oraz przekazuje dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie walidacji 

Tak  

7.  Szkolenie personelu w wymiarze uwzględniającym zmianowy 

tryb pracy personelu 
Tak  

8.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych 
(zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania 
przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie 
zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim 
miesiącu gwarancji 

Tak  

9.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres 
niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia 

Tak  

10.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

11.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury techniczne, 
instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 

Zadanie nr 1 
Poz. 23 
Nazwa urządzenia: Wózki transportowe dla dużych zwierząt 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia 

Ilość: 1 zestaw 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Klatka transportową dla trzody chlewnej 2 szt.  

1.  Klatka transportową dla trzody chlewnej o ciężarze do 
150 kg 

Tak  

2.  Stabilna konstrukcja klatki Tak  

3.  Wymiary 1500x600x700 mm (±10%)  

4.  Wykonana w całości ze stali kwasoodporne gatunek 
1.4301 lub lepszy 

Tak  

5.  Podłoga z korytem szczelnym, zapobiegająca 
wydostawaniu się na zewnątrz odchodów zwierząt, 
wykonana z blachy ryflowanej umieszczonej na 
sztywnej kratownicy 

Tak  

6.  Klatka wyposażona w cztery koła skrętne z hamulcem 
w celu swobodnego przemieszczania we wszystkich 
kierunkach 

Tak  

7.  klatka musi być wykonana  z profili i prętów, z przodu 
i z tyłu dwie klapy ażurowe z prowadnicami w celu 
wprowadzenia i wyprowadzenia zwierzęcia 

Tak  

8.  Podesty składane na zawiasie, zarówno z przodu jak 
i z tyłu klatki 

Tak  

9.  Klatka wyposażona w uchwyt w celu wygodnego 
prowadzenia 

Tak  

III Stół transportowy do zabiegów i operacji 1 szt.  

1.  Stół do zabiegów i operacji na zwierzętach o ciężarze 
do 150 kg 

Tak  

2.  Regulacja wysokości roboczej W zakresie min. od 350 do 1100 
mm. Zmienna wysokość musi  
pozwalać lekarzowi na komfortową 
pracę w zależności od wielkości 
zwierzęcia 

 

3.  Stabilna konstrukcja stołu, wykonana całkowicie ze 
stali kwasoodpornej gat. 1.4301 lub lepszy 

Tak  

4.  Podstawa na kołach z hamulcem, pozwalająca na 
swobodne przemieszczanie stołu również 
z „pacjentem” 

Tak  

5.  Krzyżowa konstrukcja podnoszenia blatu z napędem 
hydraulicznym i pozwalająca na bezpieczne 
i komfortowe pozycjonowanie przestrzeni operacyjnej 

Tak  

6.  Swobodny dostęp do blatu ze wszystkich stron Tak  

7.  Blat roboczy dzielony z możliwością ustawienia kąta 
połówek blatu wzdłuż dłuższej krawędzi 

Tak  

8.  Wymiary stołu operacyjnego Min. 1700x800 mm (±10%)  

9.  Pod blatem w linii podziału blatu umieszczona rynna 
ociekowa do odprowadzania płynów 

Tak  

10.  Pod blatem umiejscowione cztery uchwyty do 
mocowania zwierzęcia podczas zabiegu 

Tak  

11.  Stół zabiegowy wyposażony w klatkę do 
wprowadzenia zwierzęcia do narkozy 

Tak  

12.  Klatka szybka i łatwa do demontażu po znieczuleniu 
zwierzęcia 

Tak  

13.  Konstrukcja klatki wykonana ze stalowych profili 
kwasoodpornych 

Tak  

14.  Możliwość wprowadzenia ciężkiego zwierzęcia na stół 
operacyjny do zainstalowanej klatki po pochylni 
transportowej 

Tak  

IV Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  
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2.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

3.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

4.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

5.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

6.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

7.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 24 
Nazwa urządzenia: Zamrażarka skrzyniowa na odpady medyczne 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/16) 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Klasa efektywności energetycznej Min. A+  

2.  Urządzenie wolnostojące Tak  

3.  Pojemność Min. 350 l  

4.  Kolor biały Tak  

5.  4 kosze druciane białe Tak  

6.  Alarm wizualny sygnalizujący wzrost temperatury Tak  

7.  Oświetlenie wewnętrzne i wyważona pokrywa Tak  

8.  Urządzenie na kółkach  Tak  

9.  System odprowadzania wody przy rozmrażaniu Tak  

10.  Wymiary zewnętrzne Maks. 900x1400x700 mm (wys. x 
szer. x gł.) 

 

III Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. ( w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 25 
Nazwa urządzenia: Wózek paletowy do obsługi dostaw towaru 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Udźwig Min. 2500 kg  

2.  Długość wideł Min. 1150 mm  

3.  Elektroniczna waga umożliwiająca przybliżoną 
kontrolę masy przewożonego towaru 

Tak  

4.  Zakres podnoszenia Min. 85-200 mm  

5.  Kąt obrotu dyszla wraz z kołami sterującymi Min. 190°  

6.  Koła przy dyszlu Poliuretan  

7.  Koła przy widłach Podwójne rolki poliuretanowe  

8.  Malowany proszkowo Tak  

III Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 26 
Nazwa urządzenia: Myjka ciśnieniowa do mycia zagród 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia 

Ilość:  1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Zasilanie 230 V / 50 Hz  

2.  Ciśnienie Min. 150 bar  

3.  Wydajność Min. 500 - 550 l/h  

4.  Waga Nie więcej niż 26 kg.  

5.  Wymiary  380x360x930mm ± 5%  

6.  Pistolet wysokociśnieniowy z obrotową lancą 850 mm 
± 10% 

Tak  

7.  Wąż wysokociśnieniowy wraz z bębnem i gumowym 
paskiem do mocowania 

Min. 15 m  

8.  Dysza trójstopniowa manualna (0°/25°/40°) wraz ze 
schowkiem 

Tak  

9.  Dysza rotacyjna wraz ze schowkiem Tak  

10.  Dodatkowa przystawka do czyszczenia powierzchni 
płaskich 

Tak  

11.  3-tłokowa pompa z głowicą mosiężną Tak  

12.  Automatyczny system redukujący ciśnienie Tak  

13.  Możliwość pracy w poziomie oraz pionie Tak  

14.  Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS) Tak  

III Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

2.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

3.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

4.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 

Zadanie nr 1 
Poz. 27 
Nazwa urządzenia: Podgrzewany stół zabiegowy dla małych zwierząt 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Jednostka monitorująca i sterująca temperaturę płyty 
grzewczej 

Tak  

2.  Sonda rektalna monitorująca temperaturę ciała 
zwierzęcia 

Tak  

3.  Zakres temperatur sondy Min. od 20°C do 40 °C  

4.  Magnetyczne stabilizatory 6 szt.  

5.  Dopasowane końcówki retraktorów Tak  

6.  Ręczne retraktory 10 szt.  

7.  Płyta z magnetycznej stali nierdzewnej o wymiarach 
min. 20 x 30 cm z otworem 10 x 13 cm 

Tak  

8.  Płyta z magnetycznej stali nierdzewnej dla szczurów o 
wymiarach min. 25 x 35 cm z otworem 15 x 25 cm 

Tak  

III Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. ( w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 28 
Nazwa urządzenia: Mata dezynfekcyjna do śluzy osobowo - towarowej 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia 

Ilość:  2 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 

nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Mata do stosowania w pomieszczeniach 

laboratoryjnych, śluzach, korytarzach, przed barierą 

mikrobiologiczną 

Tak  

2.  Mata samoprzylepna do podłoża Tak  

3.  Mata z przeznaczeniem do zatrzymywania 

zanieczyszczeń przenoszonych na butach i kołach 

Tak  

4.  Mata posiadająca zdolność wyłapywania 

zanieczyszczeń z powietrza 

Tak  

5.  Działanie odkażające maty oparte na jonach srebra, 

które wnikając w strukturę mikrobów reagują 

z materiałem genetycznym i uniemożliwiają ich 

replikację 

Tak  

6.  Mata posiadająca zdolność niszczenia zarodników 

pleśni i drożdży 

Tak  

7.  Mata zatrzymująca i zabezpieczająca przed 

rozprzestrzenianiem się bakterii: Salmonella, 

Escherichia coli, Listeria, Campylobacter, 

Pseudomonas oraz pleśni Aspergillus niger. 

Tak  

8.  Mata o wymiarach min. 1,54 x 1,4 m, grubość min. 7 

mm. 

Tak  

9.  Mata zaopatrzona z dwóch stron w czerwone obrzeża 

(rampy) ułatwiające przejazd przez matę sprzętem 

kołowym (wózki, regały) 

Tak  

10.  Mata jednowarstwowa Tak  

11.  Żywotność maty minimum 3 lata Tak  

12.  Mata łatwa do czyszczenia – ogólnie dostępne, 

neutralne środki do czyszczenia podłóg 

laboratoryjnych 

Tak  

 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 29 
Nazwa urządzenia: Komora do eutanazji 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/04) 

Ilość:  1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 

nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  System do eutanazji zwierząt laboratoryjnych, 
możliwość wykonania eutanazji w klatkach bytowych 

Tak  

2.  Komora przezroczysta wykonana z poliwęglanu. 
Wymiary wewnętrzne komory 530 x 750 x 250 mm ± 
10% 

Tak  

3.  Całość zamontowana na wózku ze stali nierdzewnej 
z 4 kołami w tym 2 z hamulcami 

Tak  

4.  Panel kontrolny pozwalający na sterowanie dopływem 
gazów (O2 i CO2) 

Tak  

5.  Fazy działania systemu Co najmniej : 
Etap I - faza wstępna usypiania 
Etap II – Faza usypiania (100%CO2) 

 

III Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 

8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 

serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 

Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 

zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 

określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 

wymianą wszystkich części i materiałów 

eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 

niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 

naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 

gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 

gwarancji 

Tak  

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 

robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 

i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 

wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 

części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 

roboczych 

Tak  
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7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 

okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 

zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 

techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 30 
Nazwa urządzenia: Zestaw narzędzi chirurgicznych dla małych zwierząt 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie 
fabrycznie nowe 

 

II Nazwa narzędzia ilość jm 
cena jedn. 

netto 
stawka VAT 

wartość 
brutto 

1.  Precyzyjne nożyczki z zakrzywionym ostrzem 
i okrągłym uchwytem o długości całkowitej 10 cm 

10 szt. 
   

2.  Mikro nożyczki z zakrzywionym ostrzem i prostymi 
uchwytami o długości całkowitej 18 cm 

10 szt. 
   

3.  Nożyczki chirurgiczne ze stali nierdzewnej z prostym 
ostrzem i okrągłymi uchwytami o długości całkowitej 9 
cm 

10 szt. 
   

4.  Nożyczki chirurgiczne do pobierania próbek z prostym 
ostrzem i okrągłymi uchwytami o długości całkowitej 9 
cm 

10 szt. 
   

5.  Pęseta karbidowa prosta o długości całkowitej 11 cm 
±5% oraz chwytakiem 0,04 x 0,08 mm ±5% 

10 szt. 
   

6.  Pęseta z zakrzywionym uchwytem o długości 
całkowitej 11,5 cm ±5% oraz chwytakiem 0,03 x 0,08 
mm ±5% 

10 szt. 
   

7.  Pęseta z prostym uchwytem o długości całkowitej 11,5 
cm ±5% 

10 szt. 
   

8.  Pęseta z zaokrąglonym uchwytem i długości całkowitej 
10,5 cm ±5% 

10 szt. 
   

9.  Pęseta z prostym uchwytem o długości całkowitej 10,5 
cm ±5% 

5 
 

szt. 
   

10.  Igłotrzymacz z prostą końcówką o długości całkowitej 
14 cm ±5%, uchwyty proste 

10 
 

szt. 
   

11.  Igłotrzymacz z prostą końcówką o długości całkowitej 
12 cm ±5%, uchwyty okrągłe 

5 szt. 
   

12.  Golarka do myszy z ostrzem o szerokości 2,7 cm ±5%, 
przenośna z akumulatorem, o wadzę nie większej niż 
150 g 

2 
 

szt. 
   

13.  Mata silikonowa do narzędzi o wymiarach 20 x 30 cm 
±5% 

2 szt. 
   

14.  Pudełko do sterylizacji narzędzi chirurgicznych o 
wymiarach 10 x 19 x 2 cm ±5% 

10 szt. 
   

15.  Sonda dożołądkowa ze stali nierdzewnej o średnicy 
2,25 mm ±5% i długości 37 mm ±5% i wadze 18 g 
±5% 

40 szt. 
   

16.  Holder do unieruchamiania zwierząt ułatwiający 
wstrzykiwanie do żyły ogonowej 

3 
 

szt. 
   

17.  Kolczykownica 2 szt.    

18.  Kolczyki 20 000 szt.    

19.  Lancety do poboru próbek krwi  2 000 szt.    

20.  Kleszcze o prostej końcówce i długości całkowitej 11,5 
cm ±5% 

2 szt. 
   

21.  Pęseta do przenoszenia zwierząt 10 szt.    

22.  Stojący statyw do intubacji ( dla myszy i szczurów) 2 
 

szt. 
   

Razem  

III Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  
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5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni 
przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji 

Tak  

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 31 
Nazwa urządzenia: Sprzęt laboratoryjny wyposażenie pokoju zabiegowego 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/04) 

Lp. Nazwa wyposażenia ilość jm 
cena jedn. 

netto 
stawka 

VAT 
wartość 
brutto 

I. Myjka ultradźwiękowa do narzędzi laboratoryjnych 
2 szt.    

II. Waga precyzyjna do ważenia zwierząt 
4 szt.    

III. Waga laboratoryjna 
1 szt.    

IV. Nablatowy sterylizator do narzędzi chirurgicznych 
1 szt.    

Razem  

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Myjka ultradźwiękowa do narzędzi laboratoryjnych 2 szt.  

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 

nowe 

 

4.  Myjka musi pozwalać na dezynfekcję oraz mycie 

przyrządów w tym samym czasie 

Tak  

5.  Myjka ultradźwiękowa wyposażona w kosz oraz 

pokrywę 

Tak  

6.  Pracować w paśmie 35kHz (+/-20%) tak  

7.  Wymiary wewnętrzne myjki Nie mniejsze niż 150 × 125 × 100 

mm (dł. x szer. x gł.) 

 

8.  Wymiary zewnętrzne Nie większe niż 200 × 200 × 250 

mm (dł. x szer. x gł.) 

 

II Waga precyzyjna do ważenia zwierząt 4 szt.  

9.  Producent Podać  

10.  Nazwa i typ aparatu Podać  

11.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 

nowe 

 

12.  Waga wyposażona w szalkę wykonaną ze stali 

nierdzewnej (o wymiarach 20×20cm ±10%) oraz 

podświetlany wyświetlacz LCD 

Tak  

13.  Funkcja automatycznej kalibracji Tak  

14.  Program do ważenia zwierząt Tak  

15.  Obciążenie maksymalne wagi Nie mniejsze niż 6kg  

16.  Dokładność odczytu Nie gorsza niż 0,1g  

17.  Czas stabilizacji wagi0 Nie dłuższy niż 3s  
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18.  Waga wyposażona w wewnętrzny akumulator Tak  

III Waga laboratoryjna 1 szt.  

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 

nowe 

 

4.  Waga laboratoryjna wyposażona w szalkę 

o minimalnej długości nie mniejszej niż 160mm 

(okrągła lub prostokątna) ze stali nierdzewnej oraz 

wyświetlacz 

Tak  

5.  Obciążenie maksymalne wagi Nie mniejsze niż 2kg  

6.  Obciążenie minimalne Nie większe niż 0,01g  

7.  Błąd powtarzalności Nie większy niż 10mg  

8.  Błąd liniowości Nie większy niż 20mg  

9.  Temperatura pracy W zakresie nie gorszym niż od +10 

do +30 °C 

 

10.  Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) Tak  

11. Czas stabilizacji wagi nie dłuższy niż 3s, natomiast 

czas tarowania niż 1s 

Tak  

IV Nablatowy sterylizator do narzędzi chirurgicznych 1 szt.  

1.  Producent Podać  

2. Nazwa i typ aparatu Podać  

3. Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 

nowe 

 

4. Nablatowy sterylizator przeznaczony do szybkiej 

sterylizacji narzędzi chirurgicznych dla małych 

zwierząt 

Tak  

5. Sterylizator musi pozwalać na suchą sterylizacja 

z wykorzystaniem szklanych kulek 

Tak  

6. Temperatura robocza stacji Nie niższa niż 250°C  

7. Czas nagrzewania jednostki Nie dłuższy niż 20 minut  

8. Czas sterylizacji wystarczający do sterylizacji narzędzi Nie dłuższy niż 5 sekund  

9. Wymiary zewnętrzne stacji Nie większe niż 20 × 15 × 15 cm 

(wys. x szer. x gł.) 

 

10. Wewnętrzne wymiary pojemnika z szklanymi kulkami 

na narzędzia 

Nie mniejsze niż 20 × 5 cm (gł. × śr.)  

11. Waga stacji Maks. 5kg  

11.  W zestawie nie mniej niż 5 kompletów szklanych kulek 

do sterylizacji 

Tak  
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 Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 

8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 

serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 

Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 

zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 

określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 

wymianą wszystkich części i materiałów 

eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 

niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 

naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 

gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 

gwarancji 

Tak  

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 

robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 

i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 

wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 

części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 

roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 

okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 

zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 

techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 32 
Nazwa urządzenia: Wirówka z chłodzenie rotor horyzontalny i kątowy 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt 

Ilość:  1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Zasilanie 230 V Tak  

2.  Moc nie mniejsza niż 450 W Tak  

3.  Waga nie przekraczająca 50,5 kg Tak  

4.  Wymiary nie większe niż 330 x 370 x 670 mm Tak  

5.  Możliwość chłodzenia Tak  

6.  Ilość obrotów na minutę nie mniejsza niż 18000  Tak  

7.  Dodatkowa funkcja opóźnienia startu Tak  

8.  Wyświetlacz LCD który wskazuje jednocześnie 
zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, 
temperatury 

Tak  

9.  Możliwość zapamiętania co najmniej 99 programów 
użytkownika 

Tak  

10.  Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej Tak  

11.  Automatyczne otwieranie pokrywy Tak  

12.  Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania Tak  

13.  Praca w trybie „SHORT” oraz tryb pracy ciągłej 
„HOLD” 

Tak  

14.  Regulacja RPM/RCF Tak  

15.  Praca w temperaturach Tak  

16.  Precyzyjna stabilizacja temperatury, schładzanie po 
wirowaniu 

Tak  

17.  Wirnik horyzontalny i kątowy Tak  

18.  Awaryjne otwieranie pokrywy Tak  

19.  Sygnalizacja niewyważenia Tak  

20.  Blokada pokrywy podczas wirowania oraz blokada 
startu przy otwartej pokrywie 

Tak  

21.  Produkt zgodny z międzynarodowymi normami 
bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-
61010-2-101 

Tak  

III Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy (podać okres) Tak  

2.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

3.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

4.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  
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5.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

6.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

7.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

8.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 33 
Nazwa urządzenia: Inkubator z chłodzeniem 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/04) 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 

nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Wymuszony obieg powietrza Tak  

2.  Pojemność komory 55 ± 10% l  

3.  Drzwi pełne Tak  

4.  Wymiary zewnętrzne  Nie większe niż 590x960x620 mm 

[szer x wys x głęb] 
 

5.  Wymiary wewnętrzne Nie mniejsze niż 395x395x360 mm 

[szer x wys x głęb] 
 

6.  Moc znamieniowa Min. 400 W  

7.  Waga Nie przekraczająca 70 kg  

8.  Zakres temperatury pracy Min. 0 - +70  

9.  Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej 

(ST/CHL INOX) 

Tak  

10.  Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo Tak  

11.  Możliwość automatycznego wyłączenia wentylatora po 

zakończeniu programu 

Tak  

12.  Układ grzewczy i chłodzący Tak  

13.  Graficzny wyświetlacz LCD Tak  

14.  Możliwość zapamiętywania co najmniej 3 programów 

użytkownika 

Tak  

15.  Sygnalizacja dźwiękowa  przekroczenia zadanej 

temperatury 

Tak  

16.  Stabilność temperatury w +37ºC ± 0,2 Tak  

III Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy (podać okres) Tak  
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2.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

3.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

4.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 

Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 

zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 

określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 

wymianą wszystkich części i materiałów 

eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 

niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 

naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 

gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 

gwarancji 

Tak  

5.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. ( w dni 

robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 

i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 

wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 

części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 

roboczych 

Tak  

6.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

7.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 

techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 34 
Nazwa urządzenia: Pipeta jednokanałowa 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/04) 

Ilość:  10 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie 

fabrycznie nowe 

 

II Parametry techniczne   

1.  Zestaw 4 pipet pracujących w zakresach: 0,5-10μl, 2-20μl, 
20-200μl oraz 100-1000μl 

Tak  

2.  Pipety muszą być w pełni odporne na autoklawowanie 
w całości w temperaturze nie niższej niż 121°C przez 
minimum 20 minut 

Tak  

3.  Pipety muszą charakteryzować się dokładnością 
i powtarzalnością, zgodnie z normą EN ISO 8655 

Tak  

4.  Pipeta 0,5-10μl: krok nie większy niż 0,002μl; przy 0,5μl błąd 
dokładności nie większy niż ±12%, błąd powtarzalności nie 
większy niż ±6%; przy 2μl błąd dokładności nie większy niż 
±1,5%, błąd powtarzalności nie większy niż niż ±0,7%.  

Tak  

5.  Pipeta 2-20μl: krok nie większy niż 0,02μl; przy 2μl błąd 
dokładności nie większy niż ±3%, błąd powtarzalności nie 
większy niż ±1,5%; przy 20μl błąd dokładności nie większy 
niż ±0,8%, błąd powtarzalności nie większy niż ±0,3%. 

Tak  

6.  Pipeta 20-200μl: krok nie większy niż 0,2μl; przy 20μl błąd 
dokładności nie większy niż ±1,2%, błąd powtarzalności nie 
większy niż ±0,6%; przy 200μl błąd dokładności nie większy 
niż ±0,6%, błąd powtarzalności nie większy niż ±0,2%.  

Tak  

7.  Pipeta 100-1000μl: krok nie większy niż 1μl; przy 100μl błąd 
dokładności nie większy niż ±1,6%, błąd powtarzalności nie 
większy niż ±0,4%; przy 1000μl błąd dokładności nie 
większy niż ±0,6%, błąd powtarzalności nie większy niż 
±0,15%. 

Tak  

8.  Bieżąca objętość pipety musi być pokazywana na 

mechanicznym liczniku z przynajmniej 4 pozycjami 

Tak  

9.  Pipeta musi być wyposażona w automatyczny system 
zrzucania końcówek za pomocą przycisku znajdującego się 
w rączce pipety 

Tak  

10.  Zestaw musi być wyposażony w klucz kalibracyjny do pipet 

oraz statyw na pipety 

Tak  

III Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 1 lat (podać okres) Tak  

2.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  
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3.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 

Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 

zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 

określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą 

wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych 

w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, 

obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 

gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 

gwarancji 

Tak  

4.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

5.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury techniczne, 

instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 35 
Nazwa urządzenia: System do dezynfekcji nadtlenkiem wodoru 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

4.  Producent Podać  

5.  Nazwa i typ aparatu Podać  

6.  Rok produkcji 2014/2015  

II Parametry techniczne   

13.  Urządzenie do fumigacji pomieszczeń i aparatury 
poprzez zamgławianie nadtlenkiem wodoru, 
pozwalające na odkażanie pomieszczeń i aparatury 
skażonych patogenami klasy 3 bezpieczeństwa 
biologicznego 

Tak  

14.  Urządzenie musi pozwalać na skuteczną dezynfekcję 
pomieszczeń o kubaturze nie mniejszej niż 350m3 

Tak  

15.  Średni czas trwania całkowitego procesu nie może być 
dłuższy niż 40min 

Tak  

16.  Urządzenie musi rozpylać dezynfekcyjny (zawierający 
nadtlenek wodoru) w postaci suchej mgły. Krople mgły 
nie mogą mieć statystycznie rozmiaru większego niż 
5µm 

Tak  

17.  Zużycie środka odkażającego nie może być większe 
niż 3ml/m3 

Tak  

18.  Urządzenie musi być wyposażone we wbudowany 
rejestrator parametrów cykli fumigacji 

Tak  

19.  Urządzenie musi zapewniać penetrację w miejscach 
zakrytych 

Tak  

20.  Waga urządzenia nie może przekraczać 10 kg Tak  

21.  Rozmiar urządzenia nie może przekraczać wymiarów 
50cm × 60cm × 40cm 

Tak  

22.  Prędkość wydmuchu mgły nie może być mniejsza niż 
80 m/s 

Tak  

23.  Wykonawca musi dostarczyć nie mniej niż 200l płynu 
do dezynfekcji. Płyn dezynfekujący nie może zawierać 
lotnych związków organicznych, alkoholu, aldehydów, 
chloru, związków amoniowych. Zawartość 
surfaktantów anionowych nie może być mniejsza niż 
5%, natomiast zawartość nadtlenku wodoru nie może 
być mniejsza niż 2%. Płyn do dezynfekcji musi być 
bezpieczny dla elektroniki oraz innych materiałów / 
urządzeń znajdujących się w laboratorium, włączając 
w to filtry HEPA. Płyn musi pozwalać na skuteczną 
dezynfekcje laboratoriów i aparatury. Płyn musi być 
zgodny z normą medyczną 93/42/EEC i ISO 13485 
34.12 

Tak  

24.  Urządzenie musi być zasilane z sieci elektrycznej 
(230V, 50Hz) 

Tak  

25.  Pobór mocy urządzenia nie może być większy niż 
1000W 

Tak  

III Pozostałe   

10.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

11.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

12.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

13.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  
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14.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

15.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

16.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

17.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

18.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
 
 

………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.1 
Zadanie nr 1 
Poz. 36 
Nazwa urządzenia: Bioanalizator krwi 

Miejsce przeznaczenia: Zwierzętarnia małych zwierząt (Z/04) 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Wartość oferowana 

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie fabrycznie 
nowe 

 

II Analizator biochemiczny do analizy krwi zwierząt   

1.  Analizator przeznaczony do przeprowadzania 
podstawowych analiz hematologicznych i pomiaru 
podstawowych parametrów biochemicznych w pełnej 
lub wstępnie rozcieńczonej krwi zwierząt 

Tak  

2.  Minimalna objętość pełnej krwi umożliwiająca 
przeprowadzenie wszystkich analiz hematologicznych 

Nie więcej niż 25 µL dla analiz 
hematologicznych i nie więcej niż 35 
dla analizy parametrów 
biochemicznych 

 

3.  Możliwość analizowania próbek pełnej krwi 
następujących gatunków zwierząt: mysz, szczur, 
królik, świnia 

Tak  

4.  Możliwość jednoczesnego oznaczania następujących 
parametrów hematologicznych 

WBC, LYM, GRA, RBC, HGB, MCV, 
MCH, MCHC, RDW, HCT, PLT, 
MPV, PDW 

 

5.  Możliwość przedstawiania wyników w formie 
histogramów 

Tak  

6.  Możliwość przeprowadzenia podstawowych analiz 
biochemicznych z pełnej krwi zwierząt laboratoryjnych 
poprzez pomiar stężenia 

Glukozy, bilirubiny, alkalicznej 
fosfatazy, AST, ALT, cholesterolu,  
triglicerydów, hemoglobiny, 
kreatyniny, mocznika, kwasu 
moczowego 

 

7.  Wbudowana drukarka wyników Tak  

8.  Wyświetlacz pozwalający odczytać podstawowe 
parametry pracy 

Tak  

III Pozostałe   

1.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 
8 lat od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  

2.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany 
serwis (podać okres) 

Tak  

3.  Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

4.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu Tak  

5.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 
Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 
zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z 
wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) 
niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący 
naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą 
gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji 

Tak  

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 
robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek 
i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas 
wykonania napraw, w przypadku konieczności importu 
części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni 
roboczych 

Tak  

7.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres niesprawności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia 

Tak  

8.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

9.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury 
techniczne, instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  
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         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.2 
Zadanie nr 2 
Nazwa urządzenia: Autoklaw 

Miejsce przeznaczenia: Sterylizatornia 

Ilość: 1 szt. 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania  

I Informacje ogólne   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ aparatu Podać  

3.  Rok produkcji 2014/2015, urządzenie 

fabrycznie nowe 

 

4.  Urządzenie posiadające certyfikaty i dopuszczenia, 

deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującym prawem 

Tak  

5.  Urządzenie medyczne. Zgodność z dyrektywą medyczną 

nr 93/42/EEC 

Tak  

II Parametry ogólne   

1.  

Pojemność komory sterylizacyjnej min. 600 litrów 
z możliwością załadunku – 8 jednostek sterylizacyjnych 
wsadu (JW) zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 tj. 
600x300x300 mm (d x s x w) 

Tak  

2.  Przelotowy, dwudrzwiowy do zabudowy w dwie ściany, 

przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej 

i/lub z lewej strony komory 

Tak  

3.  Komora pozioma, prostopadłościenna, z pierścieniowym 

lub pełnym  płaszczem grzejnym, wykonana ze stali 

kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana 

termicznie. Z możliwością sprawdzenia spawów po 

ściągnięciu izolacji termicznej (np. podczas kontroli przez 

Urząd Dozoru Technicznego) 

Tak, załączyć do oferty 

rysunek techniczny komory 

wraz z płaszczem 

grzewczym 

 

4.  Drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali 

kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane 

termicznie 

Tak  

5.  Wymiary zewnętrzne nie większe niż 2050x1300x1700mm 

(w x s x g) 

Tak  

6.  Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku 

napotkania oporu lub przeszkody 

Tak  

7.  Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki 

dociskanej sprężonym powietrzem o trwałości min. 2000 

cykli z wbudowanym układem detekcji powietrza 

w komorze lub drzwi dociskane parą bez systemu detekcji 

powietrza w komorze 

Tak 
Uszczelka dociskana 
sprężonym powietrzem – 10 
pkt. 
Uszczelka dociskana parą – 

0 pkt. 

 

8.  Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający 

światła komory po stronie załadowczej i wyładowczej 

Tak  
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9.  Drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane 

automatycznie, ryglowane w czasie trwania cyklu 

sterylizacji 

Tak 
Elektryczny napęd drzwi – 
10 pkt. 
Pneumatyczny lub inny 

napęd drzwi – 0 pkt. 

 

10.  Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem 

po obu stronach sterylizatora 

Tak  

11.  Wewnętrzna instalacja pary wodnej łącznie z zaworami 

wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 wg 

AISI, zawory z napędem pneumatycznym z przyłączami 

klamrowymi do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi 

Tak  

12.  Główne panele czołowe i rama wykonane ze stali 

kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI 

Tak  

13.  Komora sterylizatora wyposażona w prowadnice (szyny) 

dla łatwego ruchu wózka załadowczego 

Tak  

14.  Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne 

z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EEC 

Tak  

15.  Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami 

normy PN-EN 285/EN 285, umożliwiające 

przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie 

z normą PN-EN ISO 17665/EN ISO 17665 lub PN-EN 

554/EN 554, oznakowany znakiem CE z czterocyfrową 

notyfikacją 

Tak  

16.  System oszczędzania wody chłodzącej Tak  

17.  System próżniowy: pompa z wodnym pierścieniem 

uszczelniającym, z napędem silnikiem elektrycznym 

zapewniający wytworzenie próżni min. 40 mbar. 

Wydajność pompy min. 80m m3/godz. 

Tak, podać wydajność 
Wartość największa – 30 pkt. 
Wartość graniczna – 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie 

 

18.  Wbudowana w obrys sterylizatora elektryczna własna 

wytwornica pary, zasilana wodą demineralizowaną 

z wbudowanym systemem jej odgazowywania w zbiorniku 

zasilającym wytwornicę pary, wykonanie kotła, armatury 

i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg 

AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy 

(odmulanie), izolowana termicznie 

Tak  

19.  System automatycznego dozowania wody 

demineralizowanej do wytwornicy pary 

Tak  

20.  Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu 

cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane 

wizualnie i dźwiękowo 

Tak  

21.  Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu 

cyklu sterylizacji (dwa oddzielne, niezależne sterowniki 

mikroprocesorowe CPU), wyposażone w osobne czujniki 

temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od 

ciśnienia atmosferycznego 

Tak  

22.  Kolorowy, dotykowy ekran sterujący o przekątnej ekranu 

min. 7 cali, z analogową (alfanumeryczną) i graficzną 

prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie 

rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie 

cyklu i czasie pozostałym do zakończenia cyklu, wszystkie 

komunikaty w języku polskim 

Tak  
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23.  Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy. 
Diagnostyka sterylizatora i jego podzespołów poprzez 
wyświetlany schemat P&ID (schemat połączeń  
podzespołów). Aktywowanie z ekranu: 
włączanie/wyłączanie (w trybie serwisowym) m.in.: 
zaworów, silników, pomp. 
Wyświetlany schemat P&ID musi zawierać wszystkie 

podzespoły, którymi steruje kontroler sterylizatora 

Tak/Nie 
Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

24.  Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów 

przebiegu parametrów cyklu 

Tak  

25.  Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane 

i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku 

napięcia zasilającego 

Tak  

26.  Program rozgrzewający i testu szczelności Tak  

27.  Program Bowie Dick 134 0C - 3,5 min Tak  

28.  Programy sterylizacyjne 121 °C Tak, min.: 
- klatki 
- klatki ze ściółką 
- ściółka 
- karma 
- plastik, guma 

 

29.  Programy sterylizacyjne 134 °C Tak, min.: 
- narzędzia medyczne  
- priony 

 

30.  Program sterylizacji płynów w butelkach/naczyniach 

otwartych z naturalnym schładzaniem wraz z czujnikiem 

typu PT100 (fleksyjnym) w komorze do umieszczania 

w butelkach referencyjnych 

Tak  

31.  Program sterylizacji płynów w naczyniach zamkniętych 
z wykorzystaniem systemu szybkiego schładzania 
i podtrzymywania ciśnienia w komorze. Program 
przeprowadzany wg. dodatkowego czujnika referencyjnego 
w komorze (fleksyjny czujnik PT100) 
 
System szybkiego schładzania komory w postaci 

spryskiwania lub zalewania płaszcza grzewczego zimną 

wodą oraz wtłaczanie zimnego powietrza do komory 

sterylizacyjnej 

Tak  

32.  Możliwość zainstalowania dodatkowych programów 

sterylizacyjnych wg wymagań użytkownika 

Tak, min. 4 programy  

33.  Możliwość dowolnej konfiguracji krzywej wykresu procesu 

sterylizacyjnego 

Tak  

34.  Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy Tak  

35.  Możliwość modyfikacji programów przez użytkownika 
minimalnie w zakresie:  
- ilości faz próżni początkowej (0-10) 
- temp. sterylizacji (±2°C) 
- ilości faz suszenia (0-10) 
- czasu trwania fazy suszenia (0-500min) 
Modyfikacja programów przez użytkownika po 

wprowadzeniu kodu dostępu 

Tak  

36.  Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia 

pracy przez sterylizator 

Tak  
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37.  Uruchomienie programu sterylizacyjnego poprzedzone 

identyfikacją operatora na podstawie osobistych kodów 

dostępu wraz z wydrukiem nazwiska operatora (nie mniej 

niż 6 operatorów) 

  

38.  Możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do 

komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym 

oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji 

i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania 

obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy 

innych urządzeń sterylizatorni, za pomocą wbudowanych 

portów szeregowych i/lub Ethernet 

Tak  

39.  Energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie większa niż 

65 kW 

Tak, podać moc 
Wartość najmniejsza – 10 
pkt. 
Wartość graniczna – 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie 

 

40.  Zabudowa sterylizatora, oblachowanie i drzwi do 

przestrzeni technicznej wykonane ze stali kwasoodpornej 

nie gorszej niż AISI 304, zawierające panele nad 

sterylizatorami i listwy maskujące boczne i górne do 

estetycznej zabudowy dwóch sterylizatorów 

Tak  

41.  Wózek transportowy: Mechanizm sprzęgający ze 

sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego. Konstrukcja 

nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej 

nie gorszej niż AISI 304. 4 kółka skrętne wózka, w tym co 

najmniej dwa z blokadą. Bieżnie kółek wózka 

z niebrudzącej gumy 

Tak, 2 szt.  

42.  Wózek wsadowy sterylizatora parowego: Konstrukcja 

nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 

AISI 304. Dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna 

o regulowanej wysokości położenia 

Tak, 1 szt.  

43.  Myjnia ultradźwiękowa Wewnętrzne wymiary 

komory mycia minimum 350 

x 200 x 200 mm (d x s x g) 

 

44.  Sól do zmiękczania wody min. 250 kg Tak  

III Warunki instalacyjne   

1.  

Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy do 
pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 

Tak  

2.  

Przygotowanie drogi transportu i transport do pomieszczeń 
instalacji 

Tak  

3.  

Dostosowanie pomieszczeń i instalacji (m. in. wentylacji, 
elektrycznej, wod.-kan) do warunków pracy oferowanego 
urządzenia 

Tak  

IV Pozostałe   

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis 

(podać okres) 
Tak  

2.  Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat 

od dostawy potwierdzone przez producenta 

Tak, załączyć do umowy  
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3.  Serwisant/ci przeszkoleni przez producenta oferowanego 

sterylizatora (podać dane lokalizacji serwisu firmowego) 

Tak, załączyć do oferty dane 
lokalizacji serwisu firmowego 
spełniającego warunki 
Lokalizacji serwisu od 
miejsca instalacji 
w promieniu ≤150km – 10 
pkt. 
Większa odległość – 0 pkt. 

 

4.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni 

robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania 

napraw maks. 5 dni roboczych, czas wykonania napraw, 

w przypadku konieczności importu części zamiennych lub 

podzespołów maks. 10 dni roboczych 

Tak  

5.  Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa 
z urządzeniem) w wersji papierowej (wydrukowanej)  
i elektronicznej  

Tak  

6.  Instrukcja serwisowa (dostawa z urządzeniem) w wersji 
papierowej (wydrukowanej) i elektronicznej 

Tak  

7.  Urządzenie musi udostępniać, poprzez bezpośredni odczyt 

danych z urządzenia, pełny przebieg swojej pracy w postaci 

elektronicznej (parametry cyklu) 

Tak 
(załączyć Oświadczenie 

producenta sterylizatora 
o udostępnieniu danych 

koniecznych do 
archiwizacji pracy 

urządzenia w zewnętrznym 
systemie komputerowym) 

 

8.  Wbudowany system archiwizujący pracę urządzenia (raporty z 

przeprowadzanych procesów sterylizacyjnych i ewentualnych 

błędów). Pojemność pamięci min. 10 tys. cykli lub możliwość 

zgrywania na nośnik zewnętrzny 

Tak 
Pamięć wbudowana o poj. 

≥ 10 tys. cykli – 10 pkt. 
Zgrywanie na nośnik 

zewnętrzny – 0 pkt. 

 

9.  Wykonawca przeprowadzi walidację (w zakresie kwalifikacji 

instalacyjnej i operacyjnej) zgodnie z normami: PN-EN ISO 

17665, PN-EN 285 oraz przekazuje dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie walidacji 

Tak  

10.  Do urządzenia wraz z dostawą Wykonawca dołączy 

dokumentację wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego 

celem rejestracji urządzenia 

Tak  

11.  Szkolenie personelu w wymiarze uwzględniającym zmianowy 

tryb pracy personelu 
Tak  

12.  W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny 

Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu 

zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami 

określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą 

wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych 

(zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania 

przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie 

zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim 

miesiącu gwarancji 

Tak  

13.  Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres 

niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia 

Tak  

14.  Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) Tak  

15.  Oryginalne materiały producenta tj. broszury techniczne, 

instrukcje 

Tak, załączyć do oferty  

 
 
 
 
 
 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7.3 

Zadanie nr 3 
Wymagania:  

- stal malowana proszkowo i blat z laminatu ciśnieniowego 
- odporne na uszkodzenia mechaniczne 
- odporne na promieniowanie UV 
- odporne na środki chemiczne 
- nogi wykonane na ramie C 

 
Wymagane normy dotyczące mebli laboratoryjnych: 
certyfikat zgodności z normami PN-EN 13150 oraz PN-EN 14727 
atest PZH na farby 
certyfikat Qualicoat na farby 
>atest higieniczny na zawory wodne laboratoryjne 
atest higieniczny na komory zlewowe ze stali nierdzewnej 
atest PZH na blaty  
 
- Wykonane ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową (kolor RAL) 
posiadającą atest PZH oraz certyfikat Qualicoat. 
 
Boki i fronty szafek wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej 
 
Konstrukcja stołów wykonane ze stelaży wykonanych z wysokogatunkowej stali 
o profilach typu C zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Nogi stelaży spawane (nie 
skręcane). 
 
Szafki podwieszane na stelażu (wykonane ze stali ocynkowanej typ: 
DX51D Z275) 
Wewnątrz każdej szafki (z wyjątkiem szafki instalacyjnej) półka metalowa z 
możliwością regulacji wysokości. 
 
Możliwość zamykania szafki na klucz 
Szafy - wykonane ze stali ocynkowanej typ: DX51D Z275 
Wewnątrz każdej szafy półki metalowe z możliwością regulacji wysokości. 
Zawiasy i prowadnice samodomykające się. 
 
BLATY 
wykonany z laminatu ciśnieniowego. Powierzchnia odporna na działanie 
substancji chemicznych. Odporność mechaniczna oraz termiczna (do 180 stopni 
Celsjusza). Grubość blatu minimum 20 mm. 
 
 
Oferowane meble spełniają ww. wymagania. 
 
         ………………………………… 
         Podpis Wykonawcy 
 
 
 

 


