
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.8.2018.RM  

Wrocław, 11 maja 2018  

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa  spektrofotometrów (5szt) oraz  termocyklera do 

reakcji PCR z gradientem temperatury  ( 1szt)  dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z 

podziałem na dwa zadania: 

Zadanie1: Dostawa spektrofotometrów (5szt) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Zadanie 2: Dostawa termocyklera do reakcji PCR z gradientem temperatury  (1szt)  dla 

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami ) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1 ustawy. 

 

 

Informacja  nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, ze w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi zgodnie z 

zapisami zapytania ofertowego. 

Pytania od Wykonawcy : 

Prosimy  o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, §6, ustęp 4 – zadanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzanie szkolenia w zakresie obsługi 

przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty dostawy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

2. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, §4, ustęp 5, podpunkt a) – zadanie 

2 



 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji w języku polskim lub 

angielskim? Konieczność przygotowanie instrukcji obsługi w języku polskim 

znacząco wpłynie na końcową wartość ceny urządzenia. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę, instrukcja powinna być 

w języku polskim. 

 

3. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, §4, ustęp 8 – zadanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego 

produktu  

z 3 do 21 dni?  

Jako, że oferowane urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi uzupełnienie 

braków, bądź wymiana wadliwego towarów w terminie 3 dni jest niemożliwa.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

 

4. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, §6, ustęp 7 – zadanie 2 

Prośba o modyfikację zapisu tak by brzmiał: 

„Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu 

zamówienia lub jego podzespołu  na nowy przedmiot lub nowy podzespół 

wynosi 5.  

Wymiana nastąpić powinna w terminie 21 dni od dnia powiadomienia o kolejnej 

usterce.” 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

 

 

 
W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Mgr Renata Michałowska 

  
 


