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- Dla dostawy moduł spektrometru UV-VIS do mikroskopu Nikon Eclipse 80i termin 
realizacji nie dłuższy niż 25 tygodni, 

Termin realizacji całości zamówienia – nie dłuższy niż 25 tygodni od dnia zawarcia 
umowy. 

 
 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONANIA ICH OCENY 

 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają warunki dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

  Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

 opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował co 
najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa aparatury 
naukowo – badawczej wraz z uruchomieniem, o wartości co najmniej każdego 
z nich 300 000,00 zł.  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia; 

 opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania 
tego warunku. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

  opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

  Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku.  

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie 
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w rozdziale VIII. pkt.1 SIWZ. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci 
Wykonawcy wspólnie. 
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3. 
Stacjonarny spektrometr IMS 

(spektroskopii jonów 
mobilnych), 

 1    

4. 
Dyspersyjny spektroskop 

ramanowski z mikroskopem 
 1    

5. 
Moduł spektrometru UV-VIS 
do mikroskopu Nikon Eclipse 

80i 
     

R A Z E M:    

 
2. Termin wykonania zamówienia publicznego: nie dłuższy niż 25 tygodni od dnia zawarcia 

umowy, w tym termin wykonania zmówienia na: 
a) Skaningowy mikroskop elektronowy – 25 tygodni, 
b) Mobilny spektrometr IMS (spektroskopii jonów mobilnych) – 25 tygodni, 
c) Stacjonarny spektrometr IMS (spektroskopii jonów mobilnych) – 25 tygodni, 
d) Dyspersyjny spektroskop ramanowski z mikroskopem – 25 tygodni, 
e) Moduł spektrometru UV-VIS do mikroskopu Nikon Eclipse 80i – 25 tygodni, 

3. Okres  gwarancji: 
- dla skaningowego mikroskopu elektronowego długość gwarancji 24 miesiące, 
- dla mobilnego spektrometru IMS (spektroskopii jonów mobilnych) długość 

gwarancji 12 miesięcy, 
- dla stacjonarnego spektrometru IMS (spektroskopii jonów mobilnych) długość 

gwarancji 12 miesięcy, 
- dla dyspersyjnego spektroskopu ramanowskiego z mikroskopem długość 

gwarancji 12 miesięcy, 
- dla moduł spektrometru UV-VIS do mikroskopu Nikon Eclipse 80i długość 

gwarancji 12 miesięcy, 
4. Warunki płatności: płatność zostanie dokonana etapowo, na rachunek bankowy 

WYKONAWCY, z tym że 30% wartości przedmiotu umowy zostanie wypłacona w 
terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Pozostałe 70% wartości przedmiotu 
umowy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury 
VAT, w ciągu 30 dni od dnia podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń 
Protokołu odbioru końcowego realizacji danego etapu umowy. 

5. Niniejszym oświadczamy, że: 
- zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz uzyskaliśmy niezbędne 

informacje do przygotowania oferty i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 
- uważamy się za związanych naszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, j. 60 dni od 

terminu składania ofert, 
- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 


























































