
 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.26.2017.RM  

Wrocław, 19 września  2017  

 

Do wszystkich Wykonawców  

                                                                             uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 

Informacja nr 1  

 Dotyczy zapytania ofertowego pn: Dostawa bloku grzejnego z wytrząsaniem wraz z instalacją, uruchomieniem   

i przeszkoleniem pracowników Wydziału Biotechnologii w zakresie obsługi. 

 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 1 

Pytanie: Do jakiego typu probówek ma być przeznaczone urządzenie ? 

Odpowiedź: Urządzenie  ma być wyposażone w wymienne bloki grzejne  

1. blok grzejny dla 24 probówek o poj. 1,5 mL, Ø10,9 mm, głębokość dołka: 31 mm,  

2. blok grzejny dla 8 probówek o poj. 15 mL, Ø16,5 mm, głębokosć dołka: 95 mm,  

3. blok grzejny dla 4 probówek o poj. 50 mL, Ø28,7 mm, głębokosć dołka: 75 mm 

 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 2 

 Pytanie: Uprzejmie proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, tj.  podanie jakiego rodzaju probówki oraz w 

jakiej ilości użytkownik zamierza wytrząsać w aparacie opisanym w zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr 

WB.2410.26.2017.RM, na dostawę bloku grzejnego z wytrząsaniem? 

Odpowiedź: Urządzenie  ma być wyposażone w wymienne bloki grzejne  

1. blok grzejny dla 24 probówek o poj. 1,5 mL, Ø10,9 mm, głębokość dołka: 31 mm,  

2. blok grzejny dla 8 probówek o poj. 15 mL, Ø16,5 mm, głębokosć dołka: 95 mm,  

3. blok grzejny dla 4 probówek o poj. 50 mL, Ø28,7 mm, głębokosć dołka: 75 mm 

 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 3 

 Pytanie: W wymienionym wyżej postępowaniu brak jest informacji do jakich próbówek przeznaczony ma być 

termoblok. Urządzenie występuje też bez bloków (stelaży na próbówki/płytki) dlatego proszę o wyjaśnienie tej 



 

 

wątpliwości. O ile użytkownik nie posiada już kompatybilnych bloków urządzenie może okazać się bezużyteczne 

pomimo spełnienia kryteriów specyfikacji. 

Odpowiedź: Urządzenie  ma być wyposażone w wymienne bloki grzejne  

1. blok grzejny dla 24 probówek o poj. 1,5 mL, Ø10,9 mm, głębokość dołka: 31 mm,  

2. blok grzejny dla 8 probówek o poj. 15 mL, Ø16,5 mm, głębokosć dołka: 95 mm,  

3. blok grzejny dla 4 probówek o poj. 50 mL, Ø28,7 mm, głębokosć dołka: 75 mm 

 

 
 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 4 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści blok grzejny z wytrząsaniem z 5 programami? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taka zmianę. 

 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 5 

Pytanie: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie bloku o szybkości grzania 5°C/min? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

Pytanie: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie bloku o z 5 programami w urządzeniu + 10 programami na 

zewnętrznym nośniku USB? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

Pytanie:  Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 tygodni? 

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

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

mgr Renata Michałowska 

 


