
Dz.U./S S115
16/06/2021
302120-2021-PL

1 / 9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302120-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2021/S 115-302120

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 105-275732)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Bedrzycha Smetany 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-782
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kalińska
E-mail: k.kalinska@imol.institute 
Tel.:  +48 605825078
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.imol.institute/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Najem aparatury badawczej
Numer referencyjny: IMOL/ZP/02/2021

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury badawczej dla Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i 
Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk, dalej zwanego „IMOL PAN”, i jest podzielone na trzy części.
1. część I dot.: najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do miejsca wykonywania badań;
2. część II dot.: najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym 
Zamawiający wykonuje badania;
3. część III dot.: najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym 
Zamawiający wykonuje badania.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/06/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 105-275732

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury i wyposażenia laboratoryjnego na okres 15 miesięcy (czas 
gwarantowany) z opcją przedłużenia okresu najmu do 12 miesięcy. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu 
zamówienia opisana została poniżej.
2. Aparatura i wyposażenie wynajmowane będą w sposób ciągły, od dnia dostarczenia przedmiotu najmu do 
czasu zakończenia umowy.
3. Aparatura i wyposażenie nie mogą być udostępniane innym użytkownikom poza pracownikami 
Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
4. Aparatura i wyposażenie muszą zostać dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, w 
budynku przy ul. Banacha 2c, w którym znajdują się laboratoria badawcze Zamawiającego.
5. Aparatura i wyposażenie musi zostać dostarczone, jak również odebrane po zakończeniu umowy najmu 
przez Wykonawcę na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność.
6. Za zabezpieczenie przed utratą i uszkodzeniem przedmiotu najmu odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
przez cały okres trwania umowy.
7. Zamawiający, przez cały okres umowy zobowiązany jest do wykonywania niezbędnych przeglądów i prac 
serwisowych na przedmiocie zamówienia, uzyskiwania atestów oraz ponoszenia kosztów wymiany elementów 
eksploatacyjnych we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
8. W przypadku uszkodzenia przedmiotu zamówienia z winy pracownika Zamawiającego za pełen zakres 
działań serwisowych oraz koszt serwisu odpowiedzialny jest Zamawiający. O powyższych działaniach 
Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę. Do podjęcia działań serwisowych nie jest wymagana 
zgoda Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, w 
sposób zapewniający jego długotrwałą eksploatację.
10. Zamawiający nie może, bez zgody Wykonawcy, dokonywać trwałych modyfikacji w przedmiocie najmu, 
chyba, że modyfikacja ta dotyczy rozbudowy przedmiotu najmu o oryginalne, pochodzące od producenta 
elementy, które mogą zostać bezpiecznie zdemontowane w chwili zakończenia umowy najmu.
11. W przypadku trwałego uszkodzenia któregokolwiek elementu z przedmiotu zamówienia lub jego utraty 
Zamawiający zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy równoważności wartości elementu wyliczonej na 
dzień zawarcia umowy najmu. W kwestiach spornych Zamawiający ma prawo do zatrudnienia rzeczoznawcy do 
dokonania wyceny spornego elementu przedmiotu najmu.
12. Zamawiający zastrzega, że cała aparatura i wyposażenie laboratoryjne wykorzystywane będzie w 
laboratoriach badawczych i nie może być później stosowane m.in. przemyśle spożywczym.
Powinno być:
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1. Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury i wyposażenia laboratoryjnego na okres 15 miesięcy. 
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia opisana została poniżej.
2. Aparatura i wyposażenie wynajmowane będą w sposób ciągły, od dnia dostarczenia przedmiotu najmu do 
czasu zakończenia umowy.
3. Aparatura i wyposażenie nie mogą być udostępniane innym użytkownikom poza pracownikami 
Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
4. Aparatura i wyposażenie muszą zostać dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, w 
budynku przy ul. Banacha 2c, w którym znajdują się laboratoria badawcze Zamawiającego.
5. Aparatura i wyposażenie musi zostać dostarczone, jak również odebrane po zakończeniu umowy najmu 
przez Wykonawcę na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność.
6. Za zabezpieczenie przed utratą i uszkodzeniem przedmiotu najmu odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
przez cały okres trwania umowy.
7. Zamawiający przez cały okres umowy zobowiązany jest do wykonywania niezbędnych przeglądów i prac 
serwisowych na przedmiocie zamówienia, uzyskiwania atestów oraz ponoszenia kosztów wymiany elementów 
eksploatacyjnych we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
8. W przypadku uszkodzenia przedmiotu zamówienia z winy pracownika Zamawiającego za pełen zakres 
działań serwisowych oraz koszt serwisu odpowiedzialny jest Zamawiający. O powyższych działaniach 
Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę. Do podjęcia działań serwisowych nie jest wymagana 
zgoda Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, w 
sposób zapewniający jego długotrwałą eksploatację.
10. Zamawiający nie może, bez zgody Wykonawcy, dokonywać trwałych modyfikacji w przedmiocie najmu, 
chyba, że modyfikacja ta dotyczy rozbudowy przedmiotu najmu o oryginalne, pochodzące od producenta 
elementy, które mogą zostać bezpiecznie zdemontowane w chwili zakończenia umowy najmu.
11. W przypadku trwałego uszkodzenia któregokolwiek elementu z przedmiotu zamówienia lub jego utraty 
Zamawiający zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy równoważności wartości elementu wyliczonej na 
dzień zawarcia umowy najmu. W kwestiach spornych Zamawiający ma prawo do zatrudnienia rzeczoznawcy do 
dokonania wyceny spornego elementu przedmiotu najmu.
12. Zamawiający zastrzega, że cała aparatura i wyposażenie laboratoryjne wykorzystywane będzie w 
laboratoriach badawczych i nie może być później stosowane m.in. w przemyśle spożywczym.
13. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy, patent lub 
pochodzenie, normę, źródło, które charakteryzuje produkt, o których mowa w art. 99 ust. 1–5 ustawy Pzp, 
należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych spełniających opisaną przy produkcie specyfikację.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w części I: najem i dostarczenie 
aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do miejsca wykonywania badań – w okresie do 12 miesięcy od dnia 
zakończenia zamówienia gwarantowanego.
Powinno być:
Opcje: nie
Numer sekcji: II.2.4
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Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury i wyposażenia laboratoryjnego na okres 15 miesięcy (czas 
gwarantowany) z opcją przedłużenia okresu najmu do 12 miesięcy. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu 
zamówienia opisana została poniżej.
2. Zamawiający wymaga możliwości korzystania z aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w ilości do 30 % 
czasu.
3. Aparatura i wyposażenie mogą być udostępniane przez Wykonawcę innym użytkownikom, poza 
pracownikami Zamawiającego, i Zamawiający wyraża na to zgodę.
4. Aparatura i wyposażenie muszą być dostępne w budynku, w którym znajdują się laboratoria badawcze 
Zamawiającego, czyli w budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia miejsca usytuowania aparatury i wyposażenia z administratorem 
budynku przy Banacha 2c. W przypadku najmu zestawów aparatury, które muszą być umieszczone w 
specjalistycznych pracowniach, koszt najmu musi uwzględniać koszty dostępu i korzystania z ww. pracowni.
6. Aparatura i wyposażenie wynajmowane będą w sposób ciągły, od dnia dostarczenia przedmiotu najmu do 
czasu zakończenia umowy.
7. Aparatura i wyposażenie musi zostać dostarczone, jak również odebrane po zakończeniu umowy najmu 
przez Wykonawcę na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność.
8. Koszt najmu aparatury powinien uwzględniać koszty eksploatacyjne danego urządzenia (np. filtry) jak 
również ewentualne koszty mediów (np. prąd), które Wykonawca zobowiązany będzie rozliczyć
Z administratorem budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.
9. Za zabezpieczenie przed utratą i uszkodzeniem przedmiotu najmu odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
przez cały okres trwania umowy.
10. Wykonawca, przez cały okres umowy zobowiązany jest do wykonywania niezbędnych przeglądów i prac 
serwisowych na przedmiocie zamówienia, uzyskiwania atestów i pozwoleń na korzystanie z przedmiotu 
zamówienia oraz ponoszenia kosztów wymiany elementów eksploatacyjnych we własnym zakresie, na własny 
koszt i ryzyko.
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania awarii przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w pełnej sprawności przez minimum 90 
% czasu trwania umowy.
13. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu z winy pracownika Zamawiającego za pełen zakres działań 
serwisowych oraz koszt serwisu odpowiedzialny jest Zamawiający. O powyższych działaniach Zamawiający ma 
obowiązek poinformować Wykonawcę i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem prac.
14. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i zasad użytkowania oraz 
rezerwacji przedmiotu zamówienia (o ile jest wymagana) określonych przez Wykonawcę, o ile zasady te nie 
ograniczają użytkowania aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w pełnym zakresie jego funkcjonalności.
15. Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób 
zapewniający jego długotrwałą eksploatację.
16. Zamawiający nie może, bez zgody Wykonawcy, dokonywać trwałych modyfikacji w przedmiocie najmu, 
chyba, że modyfikacja ta dotyczy rozbudowy przedmiotu najmu o oryginalne, pochodzące od producenta 
elementy, które mogą zostać bezpiecznie zdemontowane w chwili zakończenia umowy najmu.
17. W przypadku trwałego uszkodzenia któregokolwiek elementu z przedmiotu zamówienia Zamawiający 
zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy równoważności wartości elementu wyliczonej na dzień zawarcia 
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umowy najmu. W kwestiach spornych Zamawiający ma prawo do zatrudnienia rzeczoznawcy do dokonania 
wyceny spornego elementu przedmiotu najmu.
18. Zamawiający zastrzega, że cała aparatura i wyposażenie laboratoryjne wykorzystywane będzie w 
laboratoriach badawczych i nie może być później stosowane m.in. przemyśle spożywczym.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury i wyposażenia laboratoryjnego na okres 15 miesięcy. 
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia opisana została poniżej.
2. Zamawiający wymaga możliwości korzystania z aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w ilości do 30 % 
czasu.
3. Aparatura i wyposażenie mogą być udostępniane przez Wykonawcę innym użytkownikom, poza 
pracownikami Zamawiającego, i Zamawiający wyraża na to zgodę.
4. Aparatura i wyposażenie muszą być dostępne w budynku, w którym znajdują się laboratoria badawcze 
Zamawiającego, czyli w budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia miejsca usytuowania aparatury i wyposażenia z administratorem 
budynku przy Banacha 2c. W przypadku najmu zestawów aparatury, które muszą być umieszczone w 
specjalistycznych pracowniach, koszt najmu musi uwzględniać koszty dostępu i korzystania z ww. pracowni.
6. Aparatura i wyposażenie wynajmowane będą w sposób ciągły, od dnia dostarczenia przedmiotu najmu do 
czasu zakończenia umowy.
7. Aparatura i wyposażenie musi zostać dostarczone, jak również odebrane po zakończeniu umowy najmu 
przez Wykonawcę na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność.
8. Koszt najmu aparatury powinien uwzględniać koszty eksploatacyjne danego urządzenia (np. filtry), 
jak również ewentualne koszty mediów (np. prąd), które Wykonawca zobowiązany będzie rozliczyć z 
administratorem budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.
9. Za zabezpieczenie przed utratą i uszkodzeniem przedmiotu najmu odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
przez cały okres trwania umowy.
10. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu z winy pracownika Zamawiającego za pełen zakres działań 
serwisowych oraz koszt serwisu odpowiedzialny jest Zamawiający. O powyższych działaniach Zamawiający ma 
obowiązek poinformować Wykonawcę i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem prac.
11. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i zasad użytkowania oraz 
rezerwacji przedmiotu zamówienia (o ile jest wymagana) określonych przez Wykonawcę, o ile zasady te nie 
ograniczają użytkowania aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w pełnym zakresie jego funkcjonalności.
12. Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób 
zapewniający jego długotrwałą eksploatację.
13. Zamawiający nie może, bez zgody Wykonawcy, dokonywać trwałych modyfikacji w przedmiocie najmu, 
chyba, że modyfikacja ta dotyczy rozbudowy przedmiotu najmu o oryginalne, pochodzące od producenta 
elementy, które mogą zostać bezpiecznie zdemontowane w chwili zakończenia umowy najmu.
14. W przypadku trwałego uszkodzenia któregokolwiek elementu z przedmiotu zamówienia Zamawiający 
zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy równoważności wartości elementu wyliczonej na dzień zawarcia 
umowy najmu. W kwestiach spornych Zamawiający ma prawo do zatrudnienia rzeczoznawcy do dokonania 
wyceny spornego elementu przedmiotu najmu.
15. Zamawiający zastrzega, że cała aparatura i wyposażenie laboratoryjne wykorzystywane będzie w 
laboratoriach badawczych i nie może być później stosowane m.in. przemyśle spożywczym.
16. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy, patent lub 
pochodzenie, normę, źródło, które charakteryzuje produkt, o których mowa w art. 99 ust. 1–5 ustawy Pzp, 
należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych spełniających opisaną przy produkcie specyfikację.
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Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w części II: najem i dostarczenie 
aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania – w okresie do 
12 miesięcy od dnia zakończenia zamówienia gwarantowanego.
Powinno być:
Opcje: nie
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w cyklach miesięcznych w 
okresie 27 miesięcy. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia opisana została poniżej.
2. Z uwagi na cykliczność przeprowadzanych prac laboratoryjnych Zamawiający wymaga dostępu do aparatury 
jedynie w miesiącach, w których dane prace są realizowane. O potrzebie wykorzystania aparatury (i jej 
dostarczenia do budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7 dniowym 
wyprzedzeniem.
3. Zamawiający wymaga możliwości korzystania z aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w okresach 
miesięcznych, w ilości do 30 % czasu. Okres miesięczny oznacza pełen miesiąc kalendarzowy.
4. Aparatura i wyposażenie mogą być udostępniane przez Wykonawcę innym użytkownikom, poza 
pracownikami Zamawiającego, i Zamawiający wyraża na to zgodę.
5. Aparatura i wyposażenie muszą być dostępne w budynku, w którym znajdują się laboratoria badawcze 
Zamawiającego, czyli w budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia miejsca usytuowania aparatury i wyposażenia z administratorem 
budynku przy Banacha 2c. W przypadku najmu aparatury lub wyposażenia, które musi być umieszczone w 
specjalistycznych pracowniach, koszt najmu musi uwzględniać koszty dostępu i korzystania z ww. pracowni.
7. Aparatura i wyposażenie musi być dostarczane, jak również odbierane po zakończeniu prac przez 
Wykonawcę na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność.
8. Koszt najmu aparatury powinien uwzględniać koszty eksploatacyjne danego urządzenia (np. filtry) 
jak również ewentualne koszty mediów (np. prąd), które Wykonawca zobowiązany będzie rozliczyć z 
administratorem budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.
9. Za zabezpieczenie przed utratą i uszkodzeniem przedmiotu najmu odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
przez cały okres trwania umowy.
10. Wykonawca, przez cały okres umowy zobowiązany jest do wykonywania niezbędnych przeglądów i prac 
serwisowych na przedmiocie zamówienia, uzyskiwania atestów i pozwoleń na korzystanie z przedmiotu 
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zamówienia oraz ponoszenia kosztów wymiany elementów eksploatacyjnych we własnym zakresie, na własny 
koszt i ryzyko.
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania awarii przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w pełnej sprawności przez minimum 90 
% czasu w miesiącu, kiedy aparatura i wyposażenie jest wykorzystywana przez Zamawiającego.
13. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu z winy pracownika Zamawiającego za pełen zakres działań 
serwisowych oraz koszt serwisu odpowiedzialny jest Zamawiający. O powyższych działaniach Zamawiający ma 
obowiązek poinformować Wykonawcę i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem prac.
14. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i zasad użytkowania oraz 
rezerwacji przedmiotu zamówienia (o ile jest wymagana) określonych przez Wykonawcę, o ile zasady te nie 
ograniczają użytkowania aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w pełnym zakresie jego funkcjonalności.
15. Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób 
zapewniający jego długotrwałą eksploatację.
16. Zamawiający nie może, bez zgody Wykonawcy, dokonywać trwałych modyfikacji w przedmiocie najmu, 
chyba, że modyfikacja ta dotyczy rozbudowy przedmiotu najmu o oryginalne, pochodzące od producenta 
elementy, które mogą zostać bezpiecznie zdemontowane w chwili zakończenia umowy najmu.
17. W przypadku trwałego uszkodzenia któregokolwiek elementu z przedmiotu zamówienia Zamawiający 
zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy równoważności wartości elementu wyliczonej na dzień zawarcia 
umowy najmu. W kwestiach spornych Zamawiający ma prawo do zatrudnienia rzeczoznawcy do dokonania 
wyceny spornego elementu przedmiotu najmu.
18. Zamawiający zastrzega, że cała aparatura i wyposażenie laboratoryjne wykorzystywane będzie w 
laboratoriach badawczych i nie może być później stosowane m.in. przemyśle spożywczym.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w cyklach miesięcznych w 
okresie 15 miesięcy. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia opisana została poniżej.
2. Z uwagi na cykliczność przeprowadzanych prac laboratoryjnych Zamawiający wymaga dostępu do aparatury 
jedynie w miesiącach, w których dane prace są realizowane. O potrzebie wykorzystania aparatury (i jej 
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dostarczenia do budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym 
wyprzedzeniem.
3. Zamawiający wymaga możliwości korzystania z aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w okresach 
miesięcznych, w ilości do 30 % czasu. Okres miesięczny oznacza pełen miesiąc kalendarzowy.
4. Aparatura i wyposażenie mogą być udostępniane przez Wykonawcę innym użytkownikom, poza 
pracownikami Zamawiającego, i Zamawiający wyraża na to zgodę.
5. Aparatura i wyposażenie muszą być dostępne w budynku, w którym znajdują się laboratoria badawcze 
Zamawiającego, czyli w budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia miejsca usytuowania aparatury i wyposażenia z administratorem 
budynku przy Banacha 2c. W przypadku najmu aparatury lub wyposażenia, które musi być umieszczone w 
specjalistycznych pracowniach, koszt najmu musi uwzględniać koszty dostępu i korzystania z ww. pracowni.
7. Aparatura i wyposażenie musi być dostarczane, jak również odbierane po zakończeniu prac przez 
Wykonawcę na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność.
8. Koszt najmu aparatury powinien uwzględniać koszty eksploatacyjne danego urządzenia (np. filtry), 
jak również ewentualne koszty mediów (np. prąd), które Wykonawca zobowiązany będzie rozliczyć z 
administratorem budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.
9. Za zabezpieczenie przed utratą i uszkodzeniem przedmiotu najmu odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
przez cały okres trwania umowy.
10. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu z winy pracownika Zamawiającego za pełen zakres działań 
serwisowych oraz koszt serwisu odpowiedzialny jest Zamawiający. O powyższych działaniach Zamawiający ma 
obowiązek poinformować Wykonawcę i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem prac.
11. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i zasad użytkowania oraz 
rezerwacji przedmiotu zamówienia (o ile jest wymagana) określonych przez Wykonawcę, o ile zasady te nie 
ograniczają użytkowania aparatury i wyposażenia laboratoryjnego w pełnym zakresie jego funkcjonalności.
12. Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób 
zapewniający jego długotrwałą eksploatację.
13. Zamawiający nie może, bez zgody Wykonawcy, dokonywać trwałych modyfikacji w przedmiocie najmu, 
chyba, że modyfikacja ta dotyczy rozbudowy przedmiotu najmu o oryginalne, pochodzące od producenta 
elementy, które mogą zostać bezpiecznie zdemontowane w chwili zakończenia umowy najmu.
14. W przypadku trwałego uszkodzenia któregokolwiek elementu z przedmiotu zamówienia Zamawiający 
zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy równoważności wartości elementu wyliczonej na dzień zawarcia 
umowy najmu. W kwestiach spornych Zamawiający ma prawo do zatrudnienia rzeczoznawcy do dokonania 
wyceny spornego elementu przedmiotu najmu.
15. Zamawiający zastrzega, że cała aparatura i wyposażenie laboratoryjne wykorzystywane będzie w 
laboratoriach badawczych i nie może być później stosowane m.in. przemyśle spożywczym.
16. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy, patent lub 
pochodzenie, normę, źródło, które charakteryzuje produkt, o których mowa w art. 99 ust. 1–5 ustawy Pzp, 
należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych spełniających opisaną przy produkcie specyfikację.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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Powinno być:
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 25/09/2021
Powinno być:
Data: 29/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/07/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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