
 
                                        

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           Załącznik nr 2  
                                                                                             do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu  
 
 
 
 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) 
ZZ/25/002/D/20  
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego chlorofilomierza – 1 szt. służącego 

określaniu zawartości chlorofilu w roślinach i uprawach.  
 
 

2. Nomenklatura (kod) wg CPV: 
 
 
Kod wg CPV 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych   
                    38434500-1  Analizatory biochemiczne  
 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek Hydro (budynek nr 16), Laboratorium p. 305 
(piętro III).  

4. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie na potrzeby realizacji projektu  
pn. „Analiza zawartości chlorofilu w hydrofitach w zależności od stężenia Pb i As oraz 
rozpoznanie składu fizykochemicznego oraz biologicznego ścieków szarych”  w ramach 
dotacji dla Młodych naukowców realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej, nr zadania 034628.  

5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od 
wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw 
osób trzecich.  
 

6. Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamówienia musza być zgodne z 
ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą Zamawiającego 
nie dokona jego odbioru. 
 

7. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym, ponosi 
Wykonawca. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                        

 
 
 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 
 

      Lp. 
Opis przedmiotu zamówienia 

Wymagane parametry techniczne 
    
Jednostka 

     Liczba 

      1 

 
Przenośny chlorofilomierz 
 

 
 pojemność pamięci co najmniej do  

160.000 zestawów danych; 
 powierzchnia próbowania  o średnicy 

1 cm; 
 czas pomiaru do 3 sekund; 
 zakres temperatur pracy: 0 – 50°C; 
 wyświetlacz graficzny; 
 możliwość uśredniania i graficznej 

prezentacji 30 pomiarów; 
 złącze USB z RS232;  
 wbudowany odbiornik GPS; 
 kabel do transmisji danych; 
 wbudowany odbiornik GPS; 
 walizka transportowa. 
 
 

szt. 1 

 
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot 

zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy. Okres gwarancji liczony będzie od daty 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 
b) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty gwarancyjne oraz instrukcje 

obsługi w języku polskim lub angielskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz). 
 

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  
w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 
do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. 
 

10. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.  

 


