
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Wykaz dokumentów 
Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 
Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia 
Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy 
 
Informacje ogólne. 
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 
2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz 
oferty, zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. 
3. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 
8. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Rozdział 1 – Instrukcja dla wykonawców 
Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa działając na podstawie 
Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 
164 poz. 1163 z późn. zm. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 kwietnia 
2007 r. Dz. U. Nr 82. poz. 560) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 
dostawę mikroskopu fluorescencyjnego, wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i komputerowej analizy 
obrazu, spełniającego normy Unii Europejskiej 
 
I. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mikroskopu fluorescencyjnego wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i 
komputerowej analizy obrazu. 
 Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia określa Rozdział 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
oraz Rozdział III SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 
 
II. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Oferta zostanie sporządzona na wypełnionym formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 
Instrukcji. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części IV Instrukcji 
oraz: 
1.1. Wypełniony formularz „Warunki gwarancji” załącznik nr 3 do Instrukcji. 
1.2. Opis oferowanego mikroskopu fluorescencyjnego wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i komputerowej 
analizy obrazu  z zaznaczeniem typu wraz z określeniem potwierdzenia wszystkich wymagań parametrów 
określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Rozdziale nr 2 do SIWZ. 
1.3. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający wymaga, aby Formularz oferty oraz wszystkie załączniki były podpisane przez Wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna 
być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale bądź w odpisie poświadczonym notarialnie, powinno być 
dołączone do oferty. 
5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. 
6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze 
lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Dokumenty 



sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski , poświadczonym przez 
Wykonawcę. 
8. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany na wstępie, 
oraz posiadającej następujące oznaczenia: 
Oferta na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i 
komputerowej analizy obrazu  
„Nie otwierać przed  10.11.2008 r.” 
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 
11. Zamawiający informuje, że ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści 
wskazanej oferty (ofert), 
Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, 
zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione,  
Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o 
czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie fax’u) zawiadomieniu. 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania: 
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie objętym zamówieniem. 
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 
3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
IV. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca musi złożyć w ofercie w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 
1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz 
doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. 
dokument Wykonawcy mogą złożyć łącznie. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument o 
którym mowa w ww. punkcie 2, należy zastąpić dokumentem lub dokumentami, wystawionymi w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w musi być złożony przez każdego 
Wykonawcę. 
 
V. Wymagania dotyczące wadium. 
Wadium nie jest wymagane. 
 
VI. Termin realizacji zamówienia. 
Wymagana jest realizacja dostawy nie później niż 6 miesięcy wraz z zainstalowaniem dostarczonego sprzętu 
oraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. 
 
VII. Kryteria oceny ofert. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami 
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów: 
1.Cena 100 % 



Oferta z największą ilością punktów – najkorzystniejsza. 
 
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
np. koszt sprzętu, koszty transportu do siedziby zamawiającego, rozładunku, opłat celnych, ewentualny koszt 
montażu, szkolenia. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty” (zał. nr 1). 
3. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty. W ofercie należy podać cenę netto, 
wysokość VAT i wartość brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie ceny określone przez 
wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 
zgodnie ze wskazaniami przepisów Prawa zamówień publicznych. 
 
IX. Termin związania ofertą. 
Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania 
ofert tj. w dniu 10.11.2008 r. włącznie. 
 
X. Składanie i otwarcie ofert. 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, pok. 155. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2008, o godz. 11. 
Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po 
upływie terminu na wniesienie protestu. 
3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.11.15 w siedzibie 
zamawiającego. 
 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami drogą telefoniczną, faksem, e-mail, oraz pocztą. 
2. Oświadczenia będą przekazywane faksem i niezwłocznie potwierdzone pocztą. Numer faksu Zamawiającego: 
0-22 620 62 25. 
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Agnieszka Łukaszenko, tel 022 697 88 50, w dni robocze, w godz. 10-14. 
 
XII. Istotne postanowienia umowy 
Warunki umowy zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy. 
Zapisy umowy nie kwestionowane pisemnie w terminie przewidzianym na pytania i wyjaśnienia dotyczące 
specyfikacji, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili podpisywania umowy. 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zobowiązany jest do jej zawarcia w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego. 
 
XIII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do: 
określenia sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi i wskazania osoby wyznaczonej do 
reprezentowania.  
Obowiązuje zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
XIV. Protesty i odwołania. 
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Załączniki : 
Formularz oferty (zał. 1) 
Oświadczenie Wykonawcy ( zał. 2) 
Warunki gwarancji (zał. 3) 
 
 



 
 
 
Warszawa, .......................... 
 
 
podpis Zamawiającego: 
 
…………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 Formularz oferty 
Pieczęć wykonawcy 
OFERTA 
My, niżej podpisani, 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................. 
W postępowaniu na Dostawę fluorescencyjnego wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i komputerowej 
analizy obrazu, składamy niniejszą ofertę. 
1. Oświadczamy, że: 
- zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2. Cena oferty za przedmiot zamówienia: 
Wartość netto: …………………. zł (słownie:………………………………..………….... zł) 
kwota VAT: …………………… zł ( słownie: ……………………………….……………. zł) 
Wartość brutto: …………………zł (słownie: ………………………..…………………… zł) 
1. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagana jest realizacja dostawy nie później niż ............................ wraz z zainstalowaniem dostarczonego 
sprzętu oraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. 
4. Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji producenta wraz z naszym 
serwisem gwarancyjnym na okres ……………………... miesięcy (wymagany min. 12 miesięcy). 
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie od dnia w którym upływa termin 
składania ofert tj. ....................................................................................., włącznie. 
 
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 
specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Jesteśmy świadomi, że jeżeli : 
- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
Ofertę niniejszą składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach. 
8. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) .................................................................................................... 
2) .................................................................................................... 
3) .................................................................................................... 
4) .................................................................................................... 
5) .................................................................................................... 
 
 
................................, dnia ....................... .................................................... 
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 
 
 
Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy 
Pieczęć Wykonawcy 
OŚWIADCZENIE 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego 
wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i komputerowej analizy obrazu 
oświadczamy, że: 
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonych w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji prac i 
czynności, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej do 
wykonania zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o 
zamówieniach publicznych.  
 
 
........................................, dnia ....................... .................................................... 
 
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
Załącznik nr 3 – Warunki gwarancji 
 
Pieczęć wykonawcy 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopu 
fluorescencyjnego, wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i komputerowej analizy obrazu, 
spełniającego normy UE, oświadczamy, że: 
Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji producenta wraz z Naszym serwisem gwarancyjnym 
(wymagane minimum 12 miesiące) na okres ……………………... miesięcy. 
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe wynosi nie więcej niż: 7 dni. 
Okres naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 tygodnie. 
Oświadczamy, że jednostka wykonująca serwis dokona przeglądu i konserwacji przed upływem terminu 
gwarancji, potwierdzających sprawność mikroskopu w ostatnim dniu gwarancji. 
Posiadamy serwis gwarancyjny …………………………………………….. 
(wykaz serwisu: nazwa , adres serwisu……………………………………………………...) 
 
 
........................................., dnia ....................... .................................................... 
 
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
I. DOSTAWA 
Przedmiotem zamówienia jest:  
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego, wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i komputerowej analizy 
obrazu, spełniającego normy UE 
 
Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) 



01. Mikroskop badawczy o budowie modułowej z możliwością przyszłej rozbudowy do mikroskopu konfokalnego.  
02. Baza mikroskopu z wbudowanym systemem oświetlenia halogenowego mocy min. 100W.  
    (wraz z żarówką zapasową).  
03. Stolik mikroskopowy z pokrętłami przesuwu X-Y współosiowymi z pokrętłami regulacji 

Ostrości wraz z możliwością rotacji (przynajmniej w zakresie 90 stopni). Uchwyt na dwa preparaty 
[standardowe szkiełka mikroskopowe (75 x 25 x 1   mm) oraz tzw. szkiełka petrograficzne (46 x 27 x 1 mm)]. 

04. System optyczny korygowany do nieskończoności. 
05. Kondensor uniwersalny z modułem do jasnego pola i kontrastu DIC 
06. Polaryzator obrotowy, analizator, falówka 
07. Ergonomiczna nasadka okularowa (pochylenie okularów 10-30 stopni) 
08. 2 okulary z muszlą oczną 10x w polu widzenia min. 22 mm. 
09. Uchwyt rewolwerowy na min. 6 obiektywów przystosowana do pracy z pryzmatem DIC 
10. Wyposażenie do kontrastu interferencyjnego Nomarskiego dla obiektywów od 10x do 60x. 
11. Obiektywy klasy nie gorszej niż PLAN FLUOR o powiększeniach: 4x, 10x, 20x, 40x, 60x oraz obiektyw nie 

gorszy niż PLAN ACHROMAT o powiększeniu 2x.  
12. Moduł fluorescencyjny z gniazdami do zamontowania min. 6 filtrów. 
13. Zestaw filtrów o niskich tłumieniach (ok. 8 %), i bardzo silnej emisji (bez konieczności pracy w zaciemnionych 

pomieszczeniach): 
- blok filtrów: wzbudzanie 330-380, emisja powyżej 420 
- blok filtrów: wzbudzanie 380-420, emisja powyżej 450 
- blok filtrów: wzbudzanie 450-490, emisja powyżej 520 
- blok filtrów: wzbudzanie 510-560, emisja powyżej 590 
- wbudowany filtr neutralny 

14. System fluorescencyjny z palnikiem rtęciowym 100W oraz zasilaczem z licznikiem czasu pracy lampy. 
15. Zintegrowana z mikroskopem kolorowa kamera cyfrowa dedykowana do fluorescencji, chłodzona, o 

rozdzielczości m.in. 5 milionów pikseli. Kontrola pracy kamery i przesyłanie danych przez USB2.0 lub 
FireWire.  

16. Program komputerowej analizy obrazu posiadający m.in. następujące funkcje:  
- wyświetlanie obrazu mikroskopowego na żywo na monitorze komputerowym 
- interaktywne sterowanie pracą kamery (ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji) oraz 
korekcja wszystkich parametrów obrazu 
- funkcja pomiarów morfometrycznych (w tym pomiar dowolnie określonych odległości, pól powierzchni, 
kątów, zliczanie obiektów) 
- automatyczne nanoszenie skali pomiarowej na fotografie (z możliwością wyłączenia tej funkcji); 
możliwość nanoszenia napisów, strzałek.  
- funkcja automatycznego składania fragmentów obrazu w obraz kompozytowy  
- zapis obrazów w bazie danych (format zapisu zarówno JPG jak i bezstratny TIFF) 

17. System komputerowy w obudowie Micro Tower wraz ekranem LCD o przekątnej co najmniej 19”. 
18. Pokrowiec na mikroskop. 
19. Kable zasilające do wszystkich urządzeń 
20. Instrukcja w języku polskim 
21. Minimum 12 miesięczna gwarancja 
 
Wymagania minimalne dot. gwarancji i serwisu. 
1. Okres gwarancji: 12 miesięcy. 
2. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: 7 dni 
3. Okres naprawy gwarancyjnej: 3 tygodnie. 
 
 
Rozdział 3 Istotne postanowienia umowy: 
 
UMOWA nr ……………… 
między Instytutem Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
 NIP 525 00 09 329, w imieniu którego działają: 
prof. dr hab. Grzegorz Racki – Dyrektor 



Grażyna Kozielska – Główna Księgowa 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a 
firmą ........................................................................................................................................... 
z siedzibą w ................................., ul. ........................................ NIP ......................................... 
wpisaną do rejestru ....................... pod numerem ............................. prowadzonym przez 
............................................................., 
reprezentowaną przez: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
zwaną dalej Wykonawcą 
W rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 
1163 z późn. zm.)), została zawarta umowa o treści następującej: 
 
§1 Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy jest: 
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego, wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i komputerowej analizy 
obrazu, spełniającego normy UE, fabrycznie nowego, o specyfikacji i parametrach technicznych określonych w 
załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy, zwanego dalej Sprzętem. 
Instalacja Sprzętu we wskazanym miejscu w Instytucie Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 
zakończona przeprowadzeniem testów kontrolnych, potwierdzonych protokolarnie, wraz z wydaniem 
dokumentacji Sprzętu (w tym instrukcji obsługi również w języku polskim i angielskim). Warunkiem odbioru 
mikroskopu będzie dotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę i 
przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
Szkolenie użytkowników 
Gwarancja wraz z nieodpłatnym serwisem gwarancyjnym na terenie Polski (na warunkach określonych w 
załączniku nr 3) świadczone Zamawiającemu  
Serwis pogwarancyjny (czas reakcji nie dłuższy niż 7 dni) z dostępnością części zamiennych przez okres 
minimum 10 lat od daty odbioru Aparatu. 
Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 
§ 2. Wartość przedmiotu umowy 
1. Całkowity koszt brutto przedmiotu umowy ustala się na kwotę ............................................... 
(słownie: ..............................................................................), 
2. Podana cena zawiera podatek VAT, należności celne oraz koszty transportu do siedziby 
Zamawiającego i rozładunku. 
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 525 00 09 329, Wykonawca oświadcza, że jest 
płatnikiem VAT i posiada NIP .......................... 
 
§ 3. Terminy realizacji umowy 
Termin wykonania zamówienia: 
Wymagana jest realizacja dostawy nie później niż ................................. wraz z zainstalowaniem dostarczonego 
sprzętu oraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. 
 
§ 4. Gwarancja 
1. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne działanie sprzętu na okres ………………. i na warunkach 
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy i dostarczonej wraz z mikroskopem karcie gwarancyjnej przy 
czasie reakcji nie dłuższym niż 7 dni. 
Za datę odbioru strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu odbioru sprzętu po jego zainstalowaniu i 
przeprowadzeniu testów kontrolnych. 
2. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, w tym instrukcję obsługi również w 
języku polskim i angielskim. 
3. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty protokołu odbioru, 
o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
 



§ 5. Warunki płatności 
1. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w .....................nr 
rachunku....................................................................................., na podstawie faktury VAT, przedłożonej po 
zrealizowaniu przedmiotu umowy wraz z kopią protokołu odbioru końcowego (sporządzonego po zrealizowaniu 
szkolenia) w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury. 
2. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego. 
 
§ 6. Odstąpienie od umowy i kary umowne 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku kiedy Wykonawca 
opóźni się z dostawą sprzętu o ponad dwa dni w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy. W takim 
przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. 
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
3. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
§ 7 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
4. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez strony. 
5. Niniejsza umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
Za Zamawiającego :                                                                                                    Za Wykonawcę: 
 
 
..........................................                                                                                          ........................................ 
 
 
Załączniki do umowy: 
Nr 1- Kopia Opisu przedmiotu zamówienia 
Nr 2 – Kopia formularza „Warunki gwarancji” 
 
 
 
Warszawa, 13.10.2008 r. 


