
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.37.2017.RM 

 

Wrocław, dnia 14 listopada  2017 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: 

 Dostawa wirówek oraz mikrowirówek dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

znajdującej się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania:  

Zadanie1:Dostawa wirówki mikrolitrowej (1szt) dla Zakładu Biotransformacji, 

Zadanie2:Dostawa miniwirówki (1szt)  dla Zakładu Biologii Molekularnej Komórki,  

Zadanie 3: Dostawa miniwirówek laboratoryjnych (2szt ) dla Zakładu Mikrobiologii Molekularnej oraz 

Zakładu Chemii Biologicznej,  

Zadanie 4: Dostawa wirówki do płytek (1szt) dla Pracowni Białek Jądrowych 

 

Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Odpowiedzi na Pytania, ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 oraz zmienia się treść SIWZ w 

trybie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( DZ. U. z 2015 r. poz. 

2164 ze zm.): 

Pytania od Wykonawcy 1: 

Dotyczy Zadania nr 2: 

1.1. Czy Zamawiający dopuszcza zegar sterujący programowany w zakresie 30 sekund do 999 minut plus 

praca ciągła ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

1.2. Czy Zamawiający dopuszcza RCF maks. 15 596 x g i prędkość w zakresie 500 - 15000 rpm ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza RCF maks. 15 596 x g i prędkość w zakresie 500 - 15000 rpm 

1.3. Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wirówki w cm: 26,2 szer. x 23 gł.x 13,1 wys. ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wymiarów wirówki w cm: 26,2 szer. x 23 gł.x 13,1 wys. 



 

 

 

 

 

Dotyczy Zadania nr 4: 

Pytanie: 1: Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w opisie wymaganych parametrów w odniesieniu do 

wymaganej prędkości i przyśpieszenia ? Dla wyjaśnienia podajemy przykład w oparciu o parametry podane 

przez Zamawiającego: uzyskanie minimalnego wymaganego przyśpieszenia 4180 x g przy minimalnej 

dopuszczonej prędkości 220 rpm wymagałoby rotora o średnicy ok. 75 metrów ( zgodnie ze znaną 

zależnością RCF lub G-force= 1.12 x R x (RPM/1000)² gdzie R - średnica rotora w mm). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający popełnił pomyłkę pisarską w opisie  minimalnych wymagań technicznych   

 (Załącznik nr 5 do SIWZ, zadanie 4) w odniesieniu do wymaganych parametrów prędkości i 

przyspieszenia. 

 Prawidłowy Opis powinien brzmieć: Wirówka …z przyśpieszeniem co najmniej 480xg (co najmniej 

2200 obrotów na minutę), adapterem pozwalającym na wirowanie probówek 0,2ml oraz pasków ( ang. 

strip) 8 probówek 0,2 ml. 

 

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. 

- składanie ofert: do dnia 23.11.2017 do godz.10:00 

-otwarcie ofert: dnia 23.11.2017, o godz.10:30 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Zgodnie z dyspozycją art.38 ust.4a pkt. 1) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

 

Zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

 

 

  

  

 


