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Nr   sprawy 7/SK/NL/2010 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: 
„Sukcesywne dostawy  odczynników chemicznych i innych materiałów laboratoryjnych oraz szkła 
laboratoryjnego wraz z odbiorem pustych opakowań”. 

1.   NAZWA ORAZ  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zamawiającym jest:  
  
Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. 
 
Adres: 97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 
województwo łódzkie 
Adres e-mail:  wodkan@wodkan-belchatow.pl 
Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl 
tel./fax. 044 633-83-06,   044 633-83-08 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.   
2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień 
        w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem. 
2.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia - § 5 ust. 1 Regulaminu. 
2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  § 14  Regulaminu. 
 
3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: 
  
Część I: Odczynników chemicznych i innych materiałów laboratoryjnych, których wykaz zawarty jest 
w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr  5 do SIWZ. 
Grupa I: odczynniki chemiczne;  
Grupami II: pożywki, podłoża, szczepy wzorcowe, odczynniki i pozostałe materiały do  mikrobiologii;  
Grupa III: roztwory wzorcowe i kalibracyjne;  
Grupa IV: materiały filtracyjne i pozostałe;  
Grupa V: testy – zestawy do oznaczeń spektrofotometrycznych 
   
Część II: Szkła laboratoryjnego, którego wykaz zawarty jest w Formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ. 
Grupa I: szkło miarowe;  
Grupa II: szkło pomocnicze. 
 
W załączniku nr 5 i 6  Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw 
handlowych i nr katalogowych z dopiskiem „lub równoważny”. Zapis ten oznacza, iż dopuszczamy 
wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu  
opisują warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy, istotne dla 
przedmiotu zamówienia. Podana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie 
konkretnego producenta. 
 
3.2. Zamawiający wymaga aby dostarczone odczynniki posiadały oryginalne opakowania producenta  

i były pozbawione zanieczyszczeń. 
3.3.Zamawiający wymaga odbioru pustych opakowań na koszt Wykonawcy na podstawie art. 10 ust. 3 

Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2005 r. nr 175, poz. 1458). 
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3.4.Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały składające się na obie części zamówienia były 
fabrycznie nowe. Termin ważności (przydatności) powinien wynosić: 
 Dla odczynników chemicznych co najmniej 1 rok; 
 Dla wzorców i materiałów odniesienia – nie mniej niż 10 m-cy, a dla wzorca azotu 

azotynowego nie mniej niż 6 m-cy.  
3.5.Dla wszystkich odczynników, wzorców i materiałów odniesienia wymagany jest certyfikat jakości 

i karta charakterystyki ( w języku polskim), które należy dostarczyć wraz z dostawą każdej partii 
towaru. Wszystkie wzorce muszą posiadać świadectwo akredytacji PCA i posiadać spójność 
pomiarową z Głównym Urzędem Miar. W przypadku gdy nie ma na rynku wzorców ze 
świadectwem certyfikatu PCA dopuszcza się wtedy świadectwa innych jednostek certyfikujących. 

3.6. Wszystkie podłoża i odczynniki muszą być zgodne z PN EN lub ISO odpowiednio do zakresu 
wykonywanych badań bakteriologicznych oraz posiadać właściwe certyfikaty. Do podłoży, 
szczepów wzorcowych i pozostałych materiałów do analiz bakteriologicznych wymagamy jest 
certyfikat jakości i karta charakterystyki (w języku polskim). Wymagane dokumenty należy 
dostarczyć wraz z dostawą każdej partii towaru.  

3.7.W przypadku zaproponowania produktów równoważnych: 
a) niezbędne jest dołączenie świadectw kontroli jakości (atestów);  
b) w trakcie  badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać dostarczenia na koszt 
Wykonawcy próbek oferowanych produktów w celu przeprowadzenia badań ich równoważności 
z określonymi w SIWZ wymaganiami przez uprawnioną, niezależną instytucję wykonującą tego 
rodzaju analizy. Badania te odbywać się będą na koszt Wykonawcy. 

3.8. Dla szkła miarowego klasy A wymagany jest certyfikat jakości ( w języku polskim), pozostałe  
szkło bez certyfikatu. Wymagane dokumenty należy dostarczyć wraz z dostawą każdej partii 
towaru. 

3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej. 
3.11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
4.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
  
      Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
5.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
       
5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
       ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,    
b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 
      technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten Zamawiający  

                   uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu 3 lat przed dniem otwarcia ofert  
                   wykonał należycie min. 1 podobną dostawę o wartości przynajmniej 30 000 PLN. 

c) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek  
        zawartych w § 10 Regulaminu. 
5.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  
        z postępowania  o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 
5.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
5.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 
b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                           

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić                        
na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 

g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się                 
na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.    
5.6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy 
         i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia –    
         nie spełnia. 
 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
    WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
    W POSTĘPOWANIU 
 
6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1  
       do SIWZ.  
6.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące  
       załącznik nr 2 do SIWZ złożone  w  formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby 
       uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
6.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
6.4. Wykaz zrealizowanych zamówień sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ wraz    
       z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 
6.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
       działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia   
       do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 
       terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  
       za zgodność    przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność  
       z   oryginałem”. 
6.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  
       oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
       potwierdzających odpowiednio, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
       składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane  
       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
       w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  
       przed upływem terminu do składania ofert. 
6.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument  
       ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
       albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego  
       zamówienia. 
6.8. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez  zaoferowane produkty wymagań  
       Zamawiającego. 
6.9. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany 
       jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6.2., 6.5. i 6.6. 
Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność                     
z  oryginałem”. 
 
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
    Z WYKONAWCAMI   ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,   
    A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
    Z WYKONAWCAMI. 
7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane  
      Zamawiającemu i Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie  
       ww. dokumentów w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie  
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       pisemnej. 
       Numer faksu Zamawiającego: 044 633 83 06 
7.2.Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od drugiej strony  niezwłocznego potwierdzenia faktu  
      otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w pkt.7.1.  
7.3.Zamawiający   udostępni   dokumentację   z   postępowania   na   pisemny  wniosek   osoby 
      zainteresowanej.  Wniosek  o  udostępnienie  dokumentacji  należy  składać  w  Sekretariacie 
      Zamawiającego . Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym 
      przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 
7.4.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
      -  w sprawach merytorycznych – p. Małgorzata Jadwiszczak – tel. 44 633 49 50, 609 308 312. 
      - w sprawach formalnych - p. Agnieszka Sarnecka, tel. 44 633 83 06 w. 28. 

8.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
    
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                     
z upływem terminu do składania ofert. 
 
9.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 
9.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.2.Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny  
      na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.  
9.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
9.5. Oferta  musi  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i  załączniki 
       wyszczególnione w pkt.6 SIWZ, w tym dokumenty potwierdzające spełnianie przez  
       zaoferowane produkty wymagań Zamawiającego. 
9.6.Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz 
      z  tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 
9.7.Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione 
      do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania, 
9.8.Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych  
      dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
9.9.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on 
      obowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zakres upoważnienia, 
9.10.Wszystkie strony oferty, a także wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez    
       osobę podpisującą ofertę, 
9.11.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający 
        zdekompletowanie oferty, 
9.12.Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie,    
        opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób: 

 
Zakład Wodociągów  i Kanalizacji „WOD. -.KAN.” Sp. z o.o. 

               ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 
              97-400 Bełchatów 
Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Sukcesywne dostawy  odczynników chemicznych i 
innych materiałów laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego wraz z odbiorem pustych opakowań”, 
nr sprawy 7/SK/NL/2010. 
 
  Nie otwierać przed godz. 13.00  dnia 12.04.2010 r.  
      
W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie. 
 
10.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
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10.1.Termin składania ofert upływa w dniu  12.04.2010 r. o godz. 12:45 
10.2.Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upoważnionych   
        przedstawicieli  w   siedzibie  Zamawiającego   tj.   w  Bełchatowie   przy  ul.  Św.  Faustyny    
        Kowalskiej  9, w Sekretariacie pokój nr 100. 
10.3.Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że przyjmuje się  
        zachowanie terminu złożenia  oferty,  jeżeli  doręczono  ją  do  siedziby  Zamawiającego 
        i  Zamawiający potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert. 
10.4.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.04.2010 r. godz. 13:00  w siedzibie   
        Zamawiającego p. 104. 
10.5.Otwarcie ofert jest jawne. 
10.6.Podczas  otwarcia  ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców,  a  także  informacje 
        dotyczące ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
        zawarte w  ofertach. 
10.7.Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu  
        informację zawierającą powyższe dane. 
10.8.Oferty złożone  po  terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego  
        na  wniesienie protestu. 
10.9.Koperty oznaczone „Zmiana” będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą   
        ofertę, której zmiany dotyczą. 
10.10.Koperty z opisem „WYCOFANIE” zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 

11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 
11.1.Cenę  wykonania  zamówienia  należy  podać   na  Formularzu  ofertowym   stanowiącym 
        załącznik nr 1. 
11.2.Cena podana w ofercie, wyrażona w PLN będzie zawierać wszystkie koszty związane    
        z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
11.3.Cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres ważności oferty i będzie obowiązywać do   
        końca realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY  
      WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH KRYTERIÓW  
       I  SPOSOBU OCENY OFERT.  
12.1.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę  
              punktów. 
       
12.2.W trakcie  oceny  ofert,  ocenianym  ofertom  przyznawane  będą  punkty  według 
              następujących kryteriów:   
 
              - cena   -  100 % 
  
12.3.Liczba punktów „P” oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 
                          
                                           
          

                           najniższa oferowana cena  
   P  =   ------------------------------------------------   x  100 pkt. 
                          cena badanej oferty  

 
 12.4.Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę  punktów  w danej części zamówienia   
         zostanie podpisana umowa. 
  2.5.Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 
  
13. INFORMACJA  0 UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ    
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      O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  
   PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  
   ZAMÓWIENIA . 

13.1.Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 
   a)  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
   b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

    przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
    c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

     lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
     wcześniej przewidzieć, 

    d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
     w sprawie zamówienia; 

13.2.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi  
         równocześnie wszystkich  Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
         podając uzasadnienie, 
 13.3.Wynik ogłoszony zostanie poprzez:  

            a)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 
    b) zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego, 

 13.4.Wykonawcy, którzy uczestniczyli w postępowaniu, zostaną powiadomieni niezwłocznie  
         o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze, Zamawiający poda nazwę i adres  
         Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz przesłanki uzasadniające jej wybór. 
 
 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  
      UMOWY 
 
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane  
zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
 
15.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
       TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI    
       UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA    
       OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA   
       NA TAKICH WARUNKACH. 
 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
16. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
      WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
16.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków  
         zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz  
         zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na mocy  
         niniejszego regulaminu, wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może  
         wnieść protest do zamawiającego. 
16.2. Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub   
         można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
         wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego  
         w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 
16.3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub  
         treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się nie później niż na 5 dni przed upływem 
         terminu otwarcia ofert. 
16.4. Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy. 
16.5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot  
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            nieuprawniony. 
16.6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie 
         zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
         okoliczności prawnych i faktycznych uzasadniających jego wniesienie. 
 16.7. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w 4 dni od dnia jego wniesienia. 
 16.8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje  
          podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się   
          do protestu. 
 
Załączniki do SIWZ: 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2. 
3. Projekt umowy - załącznik nr 3. 
4. Wykaz zrealizowanych zamówień – załącznik nr 4 . 
5. Formularz cenowy dla odczynników chemicznych i innych materiałów laboratoryjnych – 

załącznik nr 5; 
6. Formularz cenowy dla szkła laboratoryjnego – załącznik nr 6. 

 
Bełchatów, 30.03.2010 r. 
 

Podpisał: 
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Sylwester Melon 
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 Nr   sprawy   6/SK/NL/2010                                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 
 

                                                              

 

FORMULARZ  OFERTY 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres: ........................................................................................................................................................ 

Tel/Fax .........…………................………………………………………………………………………. 

REGON: …………………................…………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………................………………………………………………………… 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ………………………deklaruję udział w przetargu nieograniczonym 
na 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
i przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte                
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 
1. Cena mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:    

 ……………. zł netto (słownie: …………………………………………); 

 …… % VAT, ……… (słownie: ………………………………………..); 

 …………… zł brutto (słownie: ………………………………………..).  

1.1.Cena mojej oferty za realizację  części I wynosi:    

 ……………. zł netto (słownie: …………………………………………); 

 …… % VAT, ……… (słownie: ………………………………………..); 

 …………… zł brutto (słownie: ………………………………………..).  

1.2.Cena mojej oferty za realizację części II wynosi:    

 ……………. zł netto (słownie: …………………………………………); 

 …… % VAT, ……… (słownie: ………………………………………..); 

 …………… zł brutto (słownie: ………………………………………..).  

2.  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Oświadczam, iż następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:  

……………………………………………………………………………………………………… 

4.  Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5.  Oświadczam, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający  

      w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) 
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6.  Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……. do…… informacje  

     stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

     konkurencji. (Nie należy zastrzegać informacji nie stanowiących takiej tajemnicy, np. odpis          

      z KRS.)  

7.  Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 

     Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty,   

     do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

     Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  

     Zamawiającego. 

8.  Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty 1:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Oferta składa się z …………. kolejno ponumerowanych stron. 

  

…………………………………..   

                       (miejscowość, data)  
                                                                                   ………………………………………………….  

 (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do    
  reprezentowania Wykonawcy)    
 
 
 
 

 
                               
1 wymienić wszystkie załączniki do niniejszej oferty w kolejności podanej w SIWZ 
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Nr   sprawy   7/SK/NL/2010 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 

FORMULARZ  OŚWIADCZENIA 
( zgodnie z § 8 i § 11 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów   i Kanalizacji 

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na1: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

oświadczamy, że zgodnie z § 8 i § 11ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie: 

 

1.    Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub 

      czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2.    Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

      technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3.    Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

      zamówienia. 

       4.  Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

  

…………………………………..   
                       (miejscowość, data)  
 
 

………………………………………………….  
        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

  
 
 
 
1 opisać przedmiot oferty odpowiednio do wymogów SIWZ 

 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) 
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 Nr   sprawy   7/SK/NL/2010                                                                    Załącznik nr 3 do SIWZ 
   

- projekt - 
 

UMOWA NR …………….. 
 
zawarta w dniu …………….. 2010 roku w Bełchatowie na podstawie postępowania o udzielenie 
zamówienia, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, zwanym dalej Regulaminem, w 
trybie przetargu nieograniczonego.  

pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością              
z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000109360 w Sądzie Rejonowym dla 
Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, NIP 769-050-22-13, Regon: 590005919, wysokość kapitału 
zakładowego              47 683 150,00 PLN, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

1. Sylwestra Melona – Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego; 
2. Ryszarda Błażejewskiego – Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania   Ruchu, 
 
a  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….., zwanym dalej "Wykonawcą". 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i szkła w ilościach  

i rodzajach zgodnych z załącznikami nr 1 i 2 wraz z odbiorem pustych opakowań. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad, posiada wymagane na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej stosowne oznaczenia, deklaracje zgodności z Polskimi 
Normami oraz atesty i odpowiednie parametry techniczne.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości,  
tj. w ilościach wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy.    

4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zwiększenie potrzeb Zamawiającego, 
strony mogą rozszerzyć przedmiot umowy o dodatkowe rodzaje i ilości, w wymiarze nie 
większym niż 20%. 

 
§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………   do dnia ……………… 
2. Realizacja umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, 

składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, a w nagłych przypadkach telefonicznie 
lub faxem. 

3. Dostawa odczynników do siedziby Zamawiającego, przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9                              
w Bełchatowie, odbywać się będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
zamówienia częściowego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Ustalone terminy stanowią podstawę stwierdzenia wykonania, niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz ustalenia następstw takiego stwierdzenia, stosownie do 
postanowień umowy. 

5. Materiały składające się na przedmiot umowy będą fabrycznie nowe, wolne od 
zanieczyszczeń i w oryginalnych opakowaniach producenta.  

6. Wszystkie dostarczane odczynnik, wzorce i materiały odniesienia będą posiadały certyfikaty 
jakości, karty charakterystyki (w języku polskim oraz świadectwa kontroli jakości ( atesty).  

7. Dostarczane szkło miarowe klasy A będzie posiadało certyfikat serii. 
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8. Termin ważności (przydatności) wynosi: 
8.1. dla odczynników chemicznych co najmniej 12 miesięcy licząc od daty każdej dostawy 
częściowej; 

 8.2. dla wzorców i materiałów odniesienia  – nie mniej niż 10 m-cy, a dla wzorca azotu 
azotynowego nie mniej niż 6 m-cy licząc od daty każdej dostawy częściowej. 

9. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:  
             9.1. Po stronie Zamawiającego: ………………………………….; 
             9.2. Po stronie Wykonawcy: ……………………………………. . 
 

§ 3 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne dostarczonego przedmiotu 

umowy i zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

2. Odbiór ilościowy i wstępny jakościowy dokonywany będzie w dniu dostawy w magazynie 
Zamawiającego na podstawie zamówienia częściowego.  

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie odbioru, o którym mowa w pkt. 3, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, na swój koszt i ryzyko, w terminie 5 dni 
roboczych. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony przewidują wynagrodzenie                  
w kwocie: 
 …………… zł netto (słownie: …………………………………………………………….) 
 VAT ……%, ………… zł (słownie: ………………………………………………………) 
 …………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………) 

             zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr …. do niniejszej umowy i 
będącym jej integralną częścią. 

2. Ceny jednostkowe określone są w załączniku nr …. do niniejszej umowy. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej 

umowy. 
 

§ 5 
1. Za wykonanie każdorazowej dostawy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

stanowiącej iloczyn ilości faktycznie zakupionych i prawidłowo dostarczonych materiałów 
oraz cen jednostkowych określonych w załączniku nr ….  

2. Zapłata należności następować będzie każdorazowo na podstawie faktury VAT, wystawionej 
przez Wykonawcę zgodnie z protokołem odbioru.  

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie każdorazowej dostawy, płatne 
będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy o nr 
........................................................................................., w terminie 30 dni od daty 
wystawienia faktury przez Wykonawcę i nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego, przy czym dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za 
termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 

4. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z przepisami aktów prawnych regulujących 
kwestie wystawiania faktur, nastąpi opóźnienie jej zapłaty z winy Wykonawcy do czasu 
nadesłania faktury korygującej, bez prawa do odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w 
zapłacie.  

5. Strony wyrażają zgodę na kompensatę wzajemnych należności. 
 
 

§ 6 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają odpowiedzialność             
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych z tytułu: 
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 1.1.Opóźnienia wykonania zamówienia częściowego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto należnego za wykonanie danego zamówienia, za każdy dzień 
opóźnienia. W przypadku opóźnienia wykonania zamówienia częściowego 
przekraczającego 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy                
z konsekwencjami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.3. 

               1.2.Opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
                     umownego brutto należnego za wykonanie danego zamówienia częściowego - za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu  wyznaczonego przez 
strony na usunięcie wad; 

             1.3.Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które                                 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 7 

Wykonawca oświadcza, że nie narusza własności intelektualnej osób trzecich, dostawa nie stanowi 
czynu nieuczciwej konkurencji, a w razie zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 
przez osoby trzecie lub obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek sankcjami wynikającymi                        
z naruszenia przez Wykonawcę własności intelektualnej osób trzecich lub dopuszczenia się wobec 
osób trzecich czynu nieuczciwej konkurencji – przejmuje on wszelką odpowiedzialność. 

 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym i konsekwencjami określonymi w § 6 pkt. 1.3. w przypadku 
niedotrzymania terminu realizacji dwóch kolejnych zamówień częściowych bądź innego, 
rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Ewentualne sprawy sporne, których Strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie 
rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 9 

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA 
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Nr   sprawy   6/SK/NL/2010                                                                                                                                                                  Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Nazwa Wykonawcy............................................................ 
 
Adres  Wykonawcy.............................................................. 
     
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ.  
                                  

Lp. Nazwa i zakres zadania Wartość 
zamówienia 

Czas realizacji  
(początek – koniec) 

Zamawiający 
(nazwa, adres, telefon) 

Numer 
kolejny 

referencji 

      

      

      

  
     

      

                                                   
UWAGA: 
- do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień. 
 
................................., dnia.....................                                                                               ................................................................................ 
     (miejscowość )                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy)        
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Nr sprawy 7/SK/NL 2010                                                           Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

     
                                                               CZĘŚĆ I  

 
                                    GRUPA I - ODCZYNNIKI CHEMICZNE   
       

Lp. Nazwa Ilość 
Cena 

jednostko
wa netto 

Wartość 
netto VAT Wartość 

brutto 

Nazwa 
producenta/nr 

katalogowy 

1. 

1,10-Fenantroliny 
chlorowodorek 1 hydrat 
czda opakowanie 50 g                                                
POCH nr kat. 413000221 
lub równoważny 

1       

2. 

Aceton czda opakowanie 1 
dm3 POCH nr kat. 
102480831  lub 
równoważny 

1       

3. 

Alkohol etylowy 96% 
opakowanie 500 ml. 
POCH nr kat. 396420113  
lub równoważny 

2       

4. 

Amoniak r-r 25% 
opakowanie 1 dm3 POCH 
nr kat. 1349663118  lub 
równoważny 

2       

5. 

Amonu chlorek czda 
opakowanie 250 g POCH 
nr kat. 137260114  lub 
równoważny 

2       

6. 

Amonu molbdenian 
4.hydrat czda opakowanie 
100 g                                                               
POCH nr kat. 139000115 
lub równoważny 

2       

7. 

Amonu octan czda 
opakowanie 500 g POCH 
nr kat. 139270114  lub 
równoważny 

2       

8. 

Amonu żelaza (II) 
siarczan 6.hydrat czda 
opakowanie 250 g                                                         
POCH nr kat. 136600119  
lub równoważny 

3       

9. 

Azotan srebra 0,02 mol/l 
(0,02 N) r-r mianowany 
opakowanie 1 dm3 POCH 
nr kat. 814326779  lub 
równoważny 

5       

10. 

Błękit bromotymolowy - 
wskaźnik opakowanie 5 g 
POCH nr kat. 184140219  
lub równoważny 

1       

11. 

Błękit metylenowy - 
wskaźnik opakowanie 25 
g POCH nr kat. 
185480121  lub 

1       



 16 
 

 

 

równoważny 

12. 

Błękit tymolowy - 
wskaźnik opakowanie 5 g 
POCH nr kat. 187250215   
lub równoważny 

1       

13. 

Czerwień krezolowa  
opakowanie 10 g POCH 
nr kat. 272451213  lub 
równoważny 
 

1       

14. 
Czerń eriochromowa T 
opakowanie 10 g; POCH 
271410231 

1      

15. 

Di-sodu szczawian 0,05 
mol/l (0,1 N) – odważka 
analityczna  sztuka                                         
POCH nr kat. 808520167  
lub równoważny 

3       

16. 

Di-sodu szczawian 
opakowanie 50 g POCH 
nr kat.808500111  lub 
równoważny 

1       

17. 

Di-sodu wersenian 0,01 
mol/l r-r mianowany 
opakowanie 1 dm3   POCH 
nr kat. 879832169  lub 
równoważny 

2       

18. 

Di-sodu wersenia 2.hydrat 
czda op. 250 g POCH nr 
kat. 879810112 
 

1      

19. 

Di-sodu wodorofosforan 
bezwodny czda 
opakowanie 250g                                                      
POCH nr kat.799230112  
lub równoważny  

1       

20. 

Dwuchromian potasu 
bezwodny czda 
opakowanie 100 g                                                              
POCH nr kat. 741040119 
lub równoważny 

1       

21. 

Eter naftowy czda 
opakowanie 1 dm3 POCH 
nr kat. 384690115  lub 
równoważny 

12       

22. 

Ferroiny siarczan - 
wskaźnik 1/40 mol 
opakowanie 100 ml.                                                             
POCH nr kat. 423853221  
lub równoważny 

2       

23. 

Formaldehyd 36 – 38% 
opakowanie 1 dm3 POCH 
nr kat. 432173111  lub 
równoważny 

1       

24. 

Hydroksyloaminy 
chlorowodorek czda 
opakowanie 500 g                                                             
POCH nr kat. 479220111  
lub równoważny 

2       
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25. 
Jodan potasu czda 
opakowanie 100 g POCH 
nr kat. 743080112 

1       

26. 
Jodek rtęci (II) czerwony 
opakowanie 100 g POCH 
nr kat. 769060113 

1       

27. 

Kaliumhydroxidlosung 
(do BZT 5) Lovibond 
firmy Tintometer GmbH 
opakowanie 50 ml.                      
OMC ENVAG nr kat. 
2418634 lub równoważny 

2       

28. 

Kwas azotowy 65% czda 
opakowanie 1 dm3 POCH 
nr kat. 529603115  lub 
równoważny 

2       

29. 

Kwas borowy czda 
opakowanie 500 g POCH 
nr kat. 531360115 lub 
równoważny 

3       

30. 

Kwas L (+) askorbinowy 
czda opakowanie 100 g                      
POCH nr kat. 529150113  
lub równoważny 

3       

31. 

Kwas L - glutaminowy 
czda opakowanie 250 g 
POCH nr kat.552320113  
lub równoważny 

1       

32. 

Kwas octowy min. 99,5 % 
czda opakowanie 1 dm3  

POCH nr kat. 568760114  
lub równoważny 

2       

33. 

Kwas orto-fosforowy 85% 
czda opakowanie 1 dm3 

POCH nr kat. 569150111  
lub równoważny 

1       

34. 

Kwas siarkowy 95% czda 
opakowanie 1 dm3 POCH 
nr kat. 575000115  lub 
równoważny 

15       

35. 

Kwas solny 0,2 mol/l - 
odważka analityczna 
sztuka                                                                      
POCH nr kat. 575312168  
lub równoważny 

1       

36. 

Magnezu di-sodu 
wersenian czda 
opakowanie 100 g POCH 
nr kat.879770116  lub 
równoważny 

1       

37. 

Magnezu siarczan 7.hydrat 
czda opakowanie 500 g 
POCH nr kat. 613780111  
lub równoważny 

1       

38. 

Magnezu tlenek czda 
opakowanie 100 g POCH 
nr kat. 614020111  lub 
równoważny 

1       

39. N - Alliotiomocznik  cz 
(ATU) N19 opakowanie 50 4       
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g POCH nr kat. 
117140424 lub 
równoważny 

40. 

N,N-Dietylo-1,4-
Fenylenodiaminy siarczan 
DPD czda opakowanie 
100 g  POCH nr kat. 
329320115  lub 
równoważny 

1       

41. 

Nadmanganian potasu 
0,02 mol/l odważka 
analityczna sztuka                                                          

POCH nr kat.743890162  
lub równoważny 

1       

42. 

Nitryfikation inhibitor do 
BZT 5 Lovibond firmy 
Tintometer GmbH 
opakowanie 50 ml.                               
OMC ENVAG nr kat. 
2418642  lub równoważny 

5       

43. 

Potasowo-sodowy winian 
4.hydrat opakowanie 1000 
g  POCH nr kat. 
738170113  lub 
równoważny 

1       

44. 

Potasu azotan czda 
opakowanie 100 g POCH 
nr kat. 738910115  lub 
równoważny 

1       

45. 

Potasu chlorek czda 
opakowanie 100 g POCH 
nr kat. 739740114  lub 
równoważny 

1       

46. 

Potasu chlorek  KCL 3 
mol/l r-r mianowany czda 
opakowanie 1 dm3                                                         

POCH nr kat. 739740161  
lub równoważny 

4       

47. 

Potasu diwodorofosforan 
czda opakowanie 250 g 
POCH nr kat. 742020112  
lub równoważny 

1       

48. 

Potasu jodek czda 
opakowanie 100 g POCH 
nr kat.743160117  lub 
równoważny 

1       

49. 

Potasu nadmanganian 0,1 
N r-r mianowany 
opakowanie 1 dm3                                                    
POCH nr kat. 743880168  
lub równoważny 

2       

50. 

Potasu nadsiarczan czda 
opakowanie 100 g POCH 
nr kat. 743970111  lub 
równoważny 

2       

51. 

Potasu sodu winian 
4.hydrat czda opakowanie 
500 g                                                                 
POCH nr kat. 73817 0113  
lub równoważny 

2       
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52. 

Potasu sodu winian 
4.hydrat czda opakowanie 
1000 g POCH nr kat. 
73817 0113 lub 
równoważny 

1       

53. 

Potasu wodorotlenek czda 
opakowanie 500 g  POCH 
nr kat. 746800113  lub 
równoważny 

1       

54. 

Rtęci (II) siarczan czda 
opakowanie 250 g POCH 
nr kat. 76940011  lub 
równoważny 

2       

55. 

Selenowa mieszanina do 
oznaczania azotu 
opakowanie 500 g                                                  
POCH nr kat. 775970111  
lub równoważny 

2       

56. 

Sodu chlorek czda 
opakownie 500 g POCH 
nr kat. 794121116  lub 
równoważny 

1       

57. 

Sodu siarczyn bezwodny  
Na2SO3 opakowanie 1 kg                                                                  
POCH nr kat. 808100117 
lub równoważny 

1       

58. 

Sodu tiosiarczan 5.hydrat 
czda opakowanie 250 g 
POCH nr kat. 809580111 
lub równoważny 

1       

59. 

Sodu węglan bezwodny 
czda opakowanie 100 g 
POCH nr kat. 810560119 
lub równoważny 

1       

60. 

Sodu wodorotlenek 0,1 
mol/l (0,1 N) – odważka 
analityczna sztukla                                                        
POCH nr kat. 810933162  
lub równoważny 

5       

61. 

Sodu wodorowęglan czda 
opakowanie 100 g POCH 
nr kat. 810530115  lub 
równoważny 

1       

62. 

Srebra siarczan czda 
op.akowanie 250g POCH 
nr kat. 815962770  lub 
równoważny 

1       

63. 

Tabletki katalizujące CK 
3,5 g K2SO4 + 0,4 g 
CuSO4 x 5 H2O 
opakowanie 1000 tabletek 

1       

64. 
Trietanoloamina 
opakowanie 250 ml ; 
POCH 848430119 

2      

65. 

Wapnia chlorek bezwodny 
czda opakowanie 250 g 
POCH nr kat. 874870116  
lub równoważny 

1       

66. Wapnia chlorek bezwodny 
czda opakowanie  500 g 1       
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POCH nr kat. 874870116  
lub równoważny 

67. 

Wodorofosforan dwu 
potasu czda opakowanie 
500 g POCH nr kat. 
742100117  lub 
równoważny 

1       

68. 

Wodorotlenek sodu czda 
opakowanie 1 kg POCH 
nr kat. 810981118  lub 
równoważny 

2       

69. 

Wodorotlenek sodu czda 
opakowanie 5 kg POCH 
nr kat. 810981118  lub 
równoważny 

1       

70. 

Żelaza (III) chlorek 
6.hydrat czda opakowanie 
100 g POCH nr kat. 
904180113  lub 
równoważny 

1       

71. 

Żel krzemionkowy 
wąskoporowaty gran. 1-4 
opakowanie 1,5 kg                                                  
POCH nr kat. 908310465  
lub równoważny 

3       

GRUPA II - POŻYWKI, PODŁOŻA, SZCZEPY WZORCOWE, 
ODCZYNNIKI I POZOSTAŁE MATERIAŁY DO 

MIKROBIOLOGII 

1. 

Agar CASO Tryptonowo-
sojowy (TSA) opakowanie 
500 g  - granulat                                                                
MERCK nr 
kat.1.05458.0500  lub 
równoważny  

1       

2. 

Agar na skosy opakowanie 
100 g BTL Sp. z o.o. nr 
kat.P-0057  lub 
równoważny 

1       

3. 

Agar PCA z ekstraktem 
drożdżowym, glukozą i 
peptonem kazeinowym 
opakowanie 500g   - 
granulat  MERCK nr kat. 
1.05463.0500  lub 
równoważny 

1       

4. 

Agar z ekstraktem 
drożdżowym wg ISO 6222 
opakowanie 500 g  -
granulat                                               
MERCK nr kat. 
1.13116.0500  lub 
równoważny 

3       

5. 

Agar z zółcią i eskuliną i 
azydkiem opakowanie 500 
g – granulat  MERCK nr 
kat. 1.00072.0500 

1       

6. 

Bactident Aminopeptidase 
opakowanie 100 szt. 
MERCK nr 
kat.113301.0001  lub 

3       
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równoważny 

7. 

Bactident Indole z 
wkraplaczem opakowanie 
30 ml.                                                                 
MERCK nr 
kat.111350.0001  lub 
równoważny 

3       

8. 

Bactident Oxidase - paski 
opakowanie 100 szt. 
MERCK nr 
kat.113300.0001  lub 
równoważny 

3       

9. 

BHI Broth - Bulion 
mózgowo-sercowy (BHI) 
opakowanie 50 szt. x 10 
ml.                                           
MERCK nr kat.AX011103  
lub równoważny 

2       

10. 

Envirocheck - płytki 
odciskowe z agarem 
Sabouraud 4% Dextrose 
Agar With Neutralizers -            
opakowanie po 20 płytek 
MERCK nr kat. 
118409.0020  lub 
równoważny 

2       

11. 

Envirocheck - płytki 
odciskowe z agarem 
tryptozowo-sojowym TSA 
wraz z subst. 
neutralizujacymi 
opakowanie 20 płytek 
MERCK nr kat. 
118408.0020  lub 
równoważny 

4       

12. 

Ezy jednorazowe sterylne 
poj.1 μl opakowanie po 20 
szt.                                                       
MERCK nr kat. GOOS1-
01 lub równoważny 

20       

13. 

Fluorocult Bulion LMX 
wg Manafiego i Ossmera 
opakowanie  500 g -    
granulat                                        
MERCK nr 
kat.110620.0500  lub 
równoważny  

1       

14. 

Kriobank - System Protect 
Mix 5 kolorów 
opakowanie 100 szt.                                                 
STERBIOS nr kat. TS 70-
MX PLUS  lub 
równoważny 

1       

15. 

m-Endo Agar Les 
opakowanie 500 g  -
granulat MERCK nr kat. 
111277.0500  lub 
równoważny 

2       
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16. 

Pepton Tryptone 
opakowanie 250g BTL Sp. 
z o.o. nr kat. S-0023  lub 
równoważny 

1       

17. 

Podłoże laktazowe ze 
wskaźnikiem Andrade 
opakowanie 100g                                            
BTL Sp. z o.o. nr kat. P-
0085  lub równoważny  

1       

18. 

Podłoże Slanetz i Bartley 
opakowanie 500 g BTL 
Sp. z o.o. nr kat. P-0047  
lub równoważny 

2       

19. 

Szczep wzorcowy - 
Enterococcus Faecalis 
ATCC 29212 
MECCONTI op. 2 szt.          
MERCK nr kat. MCCMS-
E015  lub równoważny  

2       

20. 

Szczep wzorcowy - 
Escherichia coli op.2 szt. 
MERCK nr kat. MCCMS 
- E025 lub równoważny 

2       

21. 

Szczep wzorcowy - 
Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 25619 
MECCONTI opakowanie 
po 2 szt.                         
MERCK nr kat. MCCMS 
- P027  lub równoważny 

2       

22. 

Szczep wzorcowy - 
Staphloccus aureus ATCC 
6538 MECCONTI 
MERCK opakowanie po 2 
szt.                     MERCK 
nr kat. MCCMS - S047 
lub równoważny 

2       

23. 

Taśma wsk. do sterylizacji 
suchym, gorącym 
powietrzem TG P DRY 
HEAT sztuka 

3       

24. 

Testy do kontroli 
warunków sterylizacji w 
autoklawie  opakowanie 
po 100 szt.                                       
TST Control BROWNE 
5,3 mins. 1340C, 15 min. 
1210C LOT 015554D 

2       

  
 

 GRUPA III – ROZTWORY WZORCOWE I KALIBRACYJNE 
   

1. 
Bufor pH 4,01 +/- 0,01 z 
certyfikatem Hamilton 
opakowanie 250 ml.  

6       

2. 
Bufor pH 7,00 +/- 0,01 z 
certyfikatem Hamilton 
opakowanie 250 ml.  

6       
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3. 
Bufor pH 9,21 +/- 0.02 z 
certyfikatem Hamilton 
opakowanie 250 ml.  

6       

4. 
Bufor pH 4,01 +/- 0,01 z 
certyfikatem Hamilton 
opakowanie 500 ml.  

3       

5. 
Bufor pH 7,00 +/- 0,01 z 
certyfikatem Hamilton 
opakowanie 500 ml.  

6       

6. 
Bufor pH 10,01+/- 0,02 z 
certyfikatem Hamilton 
opakowanie 500 ml.  

3       

7. 

COD Calibration Standard 
- wzorzec ChZT 1500 
mg/l oakowanie 500 ml.                                      
LGC Standards nr kat. 
REACOD1500  lub 
równoważny 

1       

8. 

COD Calibration Standard 
- wzorzec ChZT 1000 
mg/l opakowanie 500 ml.                                        
LGC Standards nr kat. 
REACOD1000  lub 
równoważny 

2       

9. 

COD Calibration Standard 
- wzorzec ChZT 500 mg/l 
opakowanie 500 ml.                                     
LGC Standards nr kat. 
REACOD500  lub 
równoważny 

1       

10. 

Roztwór wzorcowy jonów 
chlorkowych Cl- 1,0017+/-
0,0047 g/dm3  opakowanie 
100 ml                  2       

11. 
OUM Typ 13.08 a lub 
równoważny  lub 
równoważny 

12. 

Roztwór wzorcowy      
Azot amonowy (NH+4) 
1,000 +/- 0,005 g/dm3 
opakowanie 10 ml.                                  
OUM Typ 13.03.a lub 
równoważny  lub 
równoważny 

5       

13. 

Roztwór wzorcowy      
Azot amonowy (NH+4) 
1,000 +/- 0,005 g/dm3 
opakowanie 100 ml.                                  
OUM Typ 13.03.a lub 
równoważny  lub 
równoważny 

10       

14. 

Roztwór wzorcowy     
Azot azotanowy (NNO3-) 
1,000+/- 0,005 g/dm3 
opakowanie 10 ml.                                 
OUM Typ 13.03.c lub 
równoważny  lub 
równoważny 

7       
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15. 

Roztwór wzorcowy      
Azot azotynowy (NNO2-) 
1,000+/-0,005 g/dm3 
opakowanie 10 ml.                           
OUM Typ 13.03. b lub 
równoważny lub 
równoważny 

7       

16. 

Roztwór wzorcowy 
Mangan (Mn+2) 1,0003+/-
0,0043 g/dm3 opakowanie 
10 ml.                                     
OUM Typ 13.20. b lub 
równoważny  lub 
równoważny 

5       

17. 

Roztwór wzorcowy wody 
o barwie odpowiadającej 
500 mg Pt/dm3 
opakowanie 200 ml.                          
OUM TYP 20.A.F.2 a  lub 
równoważny  lub 
równoważny      

2       

18. 

Roztwór wzorcowy wody 
o twardości ogólnej 3,57 
+/- 0,05 mmol/dm3  
opakowanie 100 ml.                    
OUM TYP 20.A.F.1 lub 
równoważny   lub 
równoważny    

5       

19. 

Roztwór wzorcowy 
Żelazo (Fe+2) 1,0032+/-
0,0045 g/dm3 opakowanie 
10 ml.                                          
OUM Typ 13.32. b lub 
równoważny  lub 
równoważny 

5       

20. 

Wzorzec do fosforanów i 
fosforu ogólnego 
opakowanie 10 ml                                                          
OUM Typ 13.13 lub 
równoważny  

2       

21. 

Wzorzec do fosforanów i 
fosforu ogólnego 
opakowanie 50 ml                                                          
OUM Typ 13.13 lub 
równoważny  

2       

22. 
Wzorzec 
konduktometryczny 706 
μS/cm opakowanie 300 ml 

3       

23. 

Zestawy kalibracyjne do 
HACH LANGE 2100 P 
ISO STABL CAL - 
zestaw ampułek:                         
< 
0,1;20;100;800NTU/FNU 
HACH LANGE nr kat. 
2659405  lub równoważny 

1       

24. 

STABL CAL roztwór 1,0 
NTU/FNU opakowanie 
100 ml.                                                                      
HACH LANGE nr kat. 

1       
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2659842  lub równoważny 

25. 

Pocket Clorimeter II - 
DPD do oznaczania chloru 
wolnego - wkład SwifTest 
do dozownika    
opakowanie 250 szt. 
HACH LANGE nr kat. 
2105560  lub równoważny 

3       

26. 

Testy do oznaczania 
chloru wolnego w zakresie 
0,1 - 2,0 mg/l CL2   sztuka                        
MERCK nr kat. 
1.14670.0001  lub 
równoważny 

5       

GRUPA IV - MATERIAŁY FILTRACYJNE I POZOSTAŁE 

1. 

Czujnik 
konduktometryczny sztuka 
Zako ńczony wtykiem 
BNC-50 ; konduktometr 
firmy Elmetron 

3      

2. 

Elektroda do pomiarów 
pH zakończona wtykiem 
BNC-50 sztuka                                                
POCH nr kat. ERH-11  
lub równoważny 

6      

3. 

ETAPROBEN - preparat 
do chirurgicznej i 
higienicznej dezynfekcji 
rąk opakowanie 5 l 

4      

4. 
Filtr H1 ( do 
demineralizatora HLP 20 
p) sztuka 

5      

5. 
Filtr H2 ( do 
demineralizatora HLP 20 
p) sztuka 

5      

6. 
Filtr H3 i H6 ( do 
demineralizatora HLP 20 
p) - komplet 

3      

7. Filtr osadowy sznurkowy 
5 μm sztuka 8      

8. 
Filtry wstępne do 
dejonizatora SolPure-78 
UV/E- komplet 

3      

9. 
Filtry o wielkości porów 
0,1μm , śr.50 mm 
opakowanie 100 szt.  

1      

11. 

Filtry membranowe 
SARTORIUS 0,45 μm 
azotan celulozy ( 13906-
50-ACN) sterylne                        
opakowanie 100 szt. 
POCH nr kat. 986450516  
lub równoważny 

12      

12. 

Filtry z mikrowłókien 
szklanych WHATMAN 
Typ GF/C śr. 47 mm  
opakowanie 100 szt.                                    

20      
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MERCK nr kat. 
WHAT1822-047  lub 
równoważny 

13. 

Gilzy ekstrakcyjne 
okrągłodenne 33 x 80 mm 
FILTRAK opakowanie 25 
szt.                                 
POCH nr kat. 
4891201033080  lub 
równoważny 

15      

14. Maseczki przeciwpyłowe 
opakowanie 100 szt. 2      

15. 
Mucocit - płyn do 
dezynfekcji opakowanie 5 
l 

2      

16. Perełki szklane 
opakowanie 250 g 15      

17. 

Pursept A - preparat do 
dezynfekcji powierzchni 
opakowanie 5 l                                                 
MERCK nr kat. 0143-
00012  lub równoważny 

4      

18. 

Rękawice kwasoodporne 
rozm. L opakowanie 100 
szt.                                                                  
POCH nr kat. FB 51967 
lub równoważny 

2      

19. 

Rękawice kwasoodporne 
rozm. S opakowanie 100 
szt.                                                                      
POCH nr kat. FB 51967 
lub równoważny 

2      

20. 

Rękawiczki Fisherbrand 
Aloe Vera rozm. L 
opakowanie 100 szt.                                                      
POCH nr kat. FB 5196500 
lub równoważny 

3      

21. 
Rękawice lateksowe 
jednorazowe rozm. S 
opakowanie 100 szt. 

10      

22. 

Rękawiczki Fisherbrand 
Aloe Vera rozm. S 
opakowanie 100 szt.                                                
POCH nr kat. FB 5196500 
lub równoważny 

3      

23. 

Sączki ilościowe 
FILTRAK  389 śr. 150 
mm opakowanie 100 szt.                                                      
POCH nr kat. 978456512  
lub równoważny 

20      

24. 

Sączki SARTORIUS 
CELLULOSE NITRATE 
FILTER śr. 47 mm, 0,45 
μm, opakowanie 100 szt.                                                          
Nr 13906-47-ACN POCH 
nr kat. 986452517  lub 
równoważny 

5      

25. 
Szalki jednorazowe do 
wagosuszarki WPS 50 SX 
opakowanie  50 szt. 

5      
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26. 

Trilux - płyn do mycia 
szkła opakowanie 1 litr 
POCH nr kat. 
MOOO27643 lub 
równoważny 

10      

27. 
Złoże jonowymienne do 
dejonizatora SolPure-78 
UV/E sztuka 

3      

28. 

Bibułka jakościowa 
średnia  45 x 56 cm 
opakowanie 100 szt. 
POCH nr kat. 973263510 
lub równoważny 

1      

GRUPA V - TESTY (ZESTAWY DO OZNACZEŃ 
SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH) 

1. 

Testy kuwetowe AZOT 
OGÓLNY 5-40 mg/l 
opakowanie LCK 238 
Hach Lange  

4       

2. 

Testy kuwetowe AZOT 
OGÓLNY 20-100 mg/l 
opakowanie LCK 338 
Hach Lange  

4       

3. 

Testy kuwetowe AZOT 
AMONOWY 0,015 - 2,0 
mg/l NH4 - N , 0,02 - 2,50 
mg/l NH4  opakowanie          
LCK 304 Hach Lange 

2       

4. 

Testy kuwetowe AZOT 
AZOTANOWY 0,23-
13,50 mg/l NO3-N, 1-60 
mg/l NO3   opakowanie                       
LCK 339 Hach Lange 

3       

5. 

Testy kuwetowe AZOT 
AZOTANOWY 5,35-
13,50 mg/l NO3-N, 22-155 
mg/l NO3   opakowanie              
LCK 340 Hach Lange 

3       

6. 

Testy kuwetowe AZOT 
AZOTYNOWY 0,0015-
0,030 mg/l NO2-N, 0,05-
0,10 mg/l NO2        
opakowanie      LCK 541 
Hach Lange 

1       

7. 

Testy kuwetowe AZOT 
AZOTYNOWY 0,015-
0,60 mg/l NO2-N, 0,05-2,0 
mg/l NO2   opakowanie    
LCK 341 Hach Lange 

3       

8. 

Testy kuwetowe CHZT 
100-200 mg/CO2 
opakowanie LCK 514 
Hach Lange 

3       

9. 

Testy kuwetowe CHZT 
150-1000 mg/l O2 
opakowanie LCK 114 
Hach Lange 

5       

10. Testy kuwetowe CHZT 
15-150mg/l O2 

5       
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opakowanie LCK 314 
Hach Lange 

11. 

Testy kuwetowe FOSFOR 
OGÓLNY  2-20 mg/l PO4-
P, 6-60 mg/l PO4 
opakowanie                        
LCK 350 Hach Lange 

3       

12. 

Testy kuwetowe FOSFOR 
OGÓLNY 0,05-1,50 mg/l 
PO4-P, 0,15-4,50 mg/l PO4   
opakowanie            LCK 349 
Hach Lange 

2       

13. 

Testy kuwetowe FOSFOR 
OGÓLNY 0,5 - 5,0 mg/l 
PO4-P , 1,5 - 15,0 mg/l 
PO4   opakowanie                   
LCK 348 Hach Lange 

3       

14. 

Testy kuwetowe 
SIARCZANY 40-150 
mg/l opakowanie LCK 
153 Hach Lange 

3       

  Razem:  xxx  xxx       xxx  
 
Uwaga: w pozycji razem należy wpisać sumę wszystkich wartości składających się na pierwszą część 
zamówienia i przenieść wartości netto, VAT, brutto do odpowiednich rubryk formularza ofertowego. 
 
 
 
 
………………………………..                                                            ………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                                       (podpis i pieczęć osoby/osób   
                                                                                                                            upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Nr sprawy 7/SK/NL/2010                                                                                Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 

GRUPA I 
SZKŁO MIAROWE KLASY A 

        

L.p. Nazwa Ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto VAT Wartość 

brutto 

Nazwa 
producenta/nr 

katalogowy 
1. Cylinder miarowy poj. 50 ml kl. 

A  
2 szt.      

2. Kolba miarowa ze szlifem i 
plastikowym korkiem poj.100 ml 
kl. A 

10 szt.       

3. Kolba miarowa ze szlifem i 
plastikowym korkiem poj.50 ml 
kl. A  

10 szt.       

4. Kolba miarowa ze szlifem i 
szklanym korkiem poj. 100 ml kl. 
A  

10 szt.       

5. Kolba miarowa ze szlifem i 
szklanym korkiem poj. 200 ml kl. 
A  

3 szt.      

6. Pipeta  jednomiarowa poj.10 ml 
kl. A 

1szt.      

7. Pipeta  jednomiarowa poj.50 ml 
kl. A 

11szt.      

8. Pipeta wielomiarowa poj.1 ml kl. 
A 

15 szt.      

9. Pipeta wielomiarowa poj.2 ml kl. 
A 

10 szt.       

10. Pipeta wielomiarowa poj. 5 ml kl. 
A 

50 szt.      

11. Pipeta wielomiarowa poj.10 ml kl. 
A 

20 szt.      

12. Pipeta wielomiarowa poj. 25 ml 
kl. A  

10 szt.       

13. Pipeta wielomiarowa poj. 50 ml 
kl. A  

10 szt.       

 
GRUPA II 

SZKŁO POMOCNICZE 
1. Zlewka niska z wylewem (typ 

wysoki) poj. 100 ml  
6 szt.      

2. Zlewka niska z wylewem poj. 250 
ml  

10 szt.      

3. Zlewka niska z wylewem poj. 400 
ml  

5 szt.      

4. Zlewka niska z wylewem poj. 600 
ml  

10 szt.      

5. Zlewka niska z wylewem poj. 800 
ml  

4 szt.      

6. Zlewka niska z wylewem poj. 
2000 ml  

2 szt.      

7. Zlewka wysoka z wylewem poj. 5 szt.      
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50 ml 
8. Zlewka wysoka z wylewem poj. 

100 ml 
10 szt.      

9. Zlewka wysoka z wylewem poj. 
250 ml 

8 szt.      

10. Zlewka wysoka z wylewem poj. 
400 ml 

2 szt.      

11. Zlewka wysoka z wylewem poj. 
2000 ml 

2 szt.      

12. Zlewka z wylewem  z tworzywa 
pp ( do ph) poj. 100 ml 

10 szt.      

13. Zlewka z wylewem  z tworzywa 
pp  z uchem poj. 250 ml 

1 szt.      

14. Zlewka z wylewem  z tworzywa 
pp  z uchem poj. 500 ml 

1szt.      

15. Zlewka z wylewem  z tworzywa 
pp  z uchem poj. 1000 ml 

1szt.      

16. Kolba erlenmeyera z wąską 
szyjką poj. 300 ml  

20 szt.      

17. Kolba erlenmeyera z wąską 
szyjką poj. 500 ml  

15 szt.      

18. Kolba erlenmeyera z szeroką 
szyjką poj. 300 ml 

10 szt.      

19. Szkiełka nakrywkowe 20x20 mm 
op.  

2 szt.      

20. Szkiełka podstawowe szlifowane 
gładkie, optycznie czyste zwykłe 
76x26x1mm op.  

1szt.      

21. Lejek zwykły kąt 60o  średnica 55 
mm  

5 szt.      

22. Lejek zwykły kąt 60o  średnica 70 
mm   

3 szt.      

23. Lejek zwykły kąt 60o  średnica 95 
mm  

2 szt.      

24. Butelki stożkowe z ldpe z wąską 
szyją uniwersalne poj. 250 ml. 

10 szt.      

25. Butelki stożkowe z ldpe z wąską 
szyją uniwersalne poj.1000 ml. 

10 szt.      

26. Butelki stożkowe z ldpe z szeroką 
szyją uniwersalne poj. 250 ml. 

10 szt.      

27. Butla na odczynniki szeroka 
szyjka korek na szlif brązowa poj. 
1000 ml                                             

5 szt.      

28. Butla na odczynniki szeroka 
szyjka korek na szlif brązowa poj. 
250 ml                                             

10 szt.      

29. Butla na odczynniki szeroka 
szyjka korek na szlif brązowa poj. 
500 ml                                             

8 szt.      

30. Butelka na odczynniki wąska 
szyjka korek na szlif brązowa poj. 
250 ml 

15 szt.      

31. Butelka na odczynniki wąska 
szyjka korek na szlif brązowa poj. 
1000 ml 

3 szt.      

32. Butelka typu prostąkątnego z 
korkiem na szlif szeroka szyjka 

1szt.      
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brązowa poj. 500 ml 

33. Butelka typu prostąkątnego z 
korkiem na szlif szeroka szyjka 
brązowa poj. 250 ml 

1szt.      

34. Butelka szklana z jasnego szkła z 
szeroką szyją poj. 250 ml.(z 
korkiem na szlif) 

40 szt.      

35. Butelka szklana z jasnego szkła z 
szeroką szyją poj. 500 ml. .(z 
korkiem na szlif) 

13 szt.      

36. Butelka szklana z jasnego szkła z 
wąską szyją poj. 250 ml. .(z 
korkiem na szlif) 

6 szt.      

37. Butelka szklana z jasnego szkła z 
wąską szyją poj. 1000 ml. .(z 
korkiem na szlif) 

2 szt.      

38. Butelki szklane z korkiem 
szklanym ns duran poj. 100 ml  

15 szt.      

39. Eksykator z gniazdem 
plastikowym wkład porcelanowy 
d1/d2 mm 329/240 

1szt.      

40. Probówki szklane do chzt 42x250 
mm  alchem nr kat. A00000145 
lub równoważny 

10 szt.      

41. Probówki mineralizacyjno-
destylacyjne 42x300 mm alchem 
nr kat. 439-a00000144 lub 
równoważny 

20 szt.      

42. Naczynko wagowe d 50mm typ 
niski poj. Ok. 30 ml. 

10 szt.      

43. Naczynko wagowe d 60x40 mm 
poj. 48 ml 

20 szt.      

44. Butla do biurety pelleta oranż poj. 
2000 ml   

3 szt.      

45. Bagietka zwykła długość 300 mm 10 szt.      
46. Parownica kwarcowa z wylewem 

d 80 mm poj. 140 ml 
6 szt.      

47. Parowniczka głęboka 
glazurowana poj. 107 ml 

6 szt.      

48. Parowniczka głęboka 
glazurowana poj. 140 ml 

6 szt.      

49. Krążki do elektrycznej łaźni 
wodnej d mm 110 komplet 

1szt.      

50. Wkład do eksykatora 
glazurowany d wkładu mm 241 

1szt.      

51. Wkład do eksykatora 
glazurowany d wkładu mm 189 

1szt.      

52. Kuweta spektrofotometryczna 10 
mm  

5 szt.      

53. Kuweta spektrofotometryczna 50 
mm  

4 szt.      

54. Łyżeczko-szpatułka porcelanowa 
dł. 10-20 cm 

1szt.      

55. Łyżeczko-szpatułka porcelanowa 
dł. 25-30 cm 

1szt.      
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56. Biureta automatyczna z pcv z 
butlą jasną  25 ml. Podziałka 
0,1ml, pojemność butelki 1000 
ml.  

1szt.      

57. Łyżka porcelanowa 103 mm 3 szt.      
58. Łyżka porcelanowa 187 mm 3 szt.      
59. Nosidło na 6 butelek (wym. 

330x255x280; max średnica 
butelki - 98 mm) 

2 szt.      

60. Parowniczki porcelanowe z 
wylewem poj. 50 ml. Typ niski 

10 szt.      

61. Probówka bakteriologiczna  poch 
nr kat. M0064815-020-1 lub 
równoważny                               

20 szt.      

62. Probówka durhama śr. 3-4 x 30 
mm  

50 szt.      

63. Szalka petriego 70 mm (simax) 70 
x 15  

20 szt.      

64. Szalka petriego 100 mm (simax) 
100 x 15  

20 szt.      

65. Probówka 10/11* 100  20 szt.      
66. Probówka 14/15* 130  20 szt.      
67. Probówka 19/20* 180  20 szt.      
68. Statyw na probówki stal 

szlachetna ilość stanowisk 3x6 
Dł./szer. 130/70 

2 szt      

69 Statyw na probówki stal 
szlachetna ilość stanowisk 2x12 
Dł./szer. 250/70 

2 szt      

 RAZEM: xxx      
 
 
Uwaga: w pozycji razem należy wpisać sumę wszystkich wartości składających się na drugą część 
zamówienia i przenieść wartości netto, VAT, brutto do odpowiednich rubryk formularza ofertowego. 
 
 
 
 
 
………………………………..                                                            ………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                                       (podpis i pieczęć osoby/osób   
                                                                                                                            upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
 


