
 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.18.2017.RM  

Wrocław, 27 czerwca 2017  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

                                                                             uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 

Informacja nr 1  

Dotyczy: Dostawa aparatu do RT-qPCR wraz z akcesoriami (1szt),  Dostawa komory do pracy sterylnej  

z laminarnym przepływem powietrza  (1szt), Dostawa miniwirówek (3szt) i Wirówki stołowej  (1SZT), wytrząsarek  z  

platformą naciskową (2szt) dla Pracowni Białek Jądrowych wraz z dostawą i przeszkoleniem pracowników w zakresie 

obsługi- 3 zadania. 

Zadanie 1: Dostawa aparatu do reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR)wraz z akcesoriami 

(1szt) 

Zadanie 2: Dostawa komory do pracy sterylnej z laminarnym przepływem powietrza (1szt) 

Zadanie 3: Dostawa miniwirówek (3szt) i Wirówki stołowej  (1SZT), wytrząsarek  z  platformą naciskową (2szt) 

 

 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 1 

1.)     Czy parametr „maksymalna szerokość urządzenia – 100 cm” dotyczy szerokości wewnętrznej czy 

zewnętrznej urządzenia? 

Uzasadnienie: Doprecyzowanie tych parametrów pomoże dobrać odpowiedni produkt do potrzeb Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający w zapytaniu ofertowym podaje szerokość zewnętrzną. 

2.)    Czy zamawiający dopuści urządzenie o szerokości zewnętrznej 1045mm? 

Uzasadnienie: Różnica 45mm nie jest znacząca w stosunku do szerokości urządzenia, a zmiana parametru pozwoli 

Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości ofert o bardziej konkurencyjnej cenie, gdyż wiele urządzeń tego typu 

posiada takie wymiary zewnętrzne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o szerokości zewnętrznej 1045mm. 

 

 



 

 

 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 2 

 

1)  Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia z blokiem optymalizowanym dla probówek 0,2 ml, 

powszechniej wykorzystywanych na rynku i łatwiej dostępnych? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia. 

2) Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia z lampą łukową (120W), jako źródłem wzbudzenia dla 

fluorescencji?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia. 

3) Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia o 5 kanałach emisyjnych? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia. 

 

4) Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia o szybkości grzania bloku 5
0
C/sek? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia. 

 

5) Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia bez możliwości zapisu danych w chmurze? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia. 

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Renata Michałowska 

 


