
 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.6.2017.RM  

Wrocław, 16 lutego 2017  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  
                                                                             uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 

Informacja nr 1  

 

Dotyczy :Dostawa spektrofluorymetru do pomiaru czasu zaniku fluorescencji dla Zakładu Chemii Biologicznej 

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującej  się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu.  

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 1 

Pytanie 1.  Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie diody typu LED o długości fali 340 nm +/- 5 nm, zamiast 

lasera o długości fali 350 nm +/- 10 nm? 

Odpowiedź : 

Tak, z zamawiający dopuszcza taką zamianę pod warunkiem, iż źródło jest zdolne do wytwarzania fali  świetlnej  o 

połówkowej długości pulsu światła nie większej niż 850 ps. 

Pytanie 2.  Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy laserowej o długości fali 355 nm +/- 3 nm, zamiast 

lasera o długości fali 350 nm +/- 10 nm? 

Odpowiedź : 

Tak, zamawiający dopuszcza taką zamianę pod warunkiem, iż źródło jest zdolne do wytwarzania fali  świetlnej  o 

połówkowej długości pulsu światła nie większej niż 850 ps. 

Pytanie 3.  Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy laserowej o długości fali 485 nm +/- 10 nm, zamiast 

lasera o długości fali 488 nm +/- 10 nm? 

Odpowiedź : 

Tak, zamawiający dopuszcza taką zamianę pod warunkiem, iż oferowana głowica laserowa pozwala na pomiar 25 

ps czasów życia fluorescencji. 

 

 

 



 

 

Pytanie 4.  Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie diody typu LED o długości fali 600 nm +/- 5 nm, zamiast 

lasera o długości fali 595 nm +/- 10 nm? 

Odpowiedź : 

 

Nie, ze względu na konieczność obserwacji subtelnych różnic w czasie zaniku fluorescencji wymagana jest 

możliwość obserwacji 25 ps czasów życia fluorescencji, na co nie pozwalają diody typy LED. 

 

Pytanie 5.  Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy laserowej o długości fali 594 nm +/- 3 nm, zamiast 

lasera o długości fali 595 nm +/- 10 nm? 

Odpowiedź : 

Nie, ze względu na paletę spektralną badanych fluoroforów niezbędne jest zastosowanie źródła światła o szerokim 

oknie spektralnym. 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Renata Michałowska 

 


