
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.38.2017.RM 

 

Wrocław, dnia 27 listopada  2017 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy: „Dostawa Inkubatora CO2 z kontrolą O2 (1szt) oraz Inkubatora CO2 (1szt), Inkubatora do 

hodowli bakterii z wytrząsaniem i chłodzeniem (1szt) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 3 

zadania” 

 

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 

2164 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. 

 

Dotyczy : Zadania 1: Dostawa  Inkubatora CO2 z kontrolą O2 (1szt) dla Zakładu Patologii Komórki 

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

Wrocławiu wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora o wymiarach zewnętrznych (Wys. x Szer. 

x Głęb.) 894 x 648 x 699 mm? 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inkubatora o wymiarach zewnętrznych (Wys. x 

Szer. x Głęb.) 894 x 648 x 699 mm. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora o wymiarach wewnętrznych (Wys. x Szer. x 

Głęb.) 610 x 514 x 525 mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inkubatora o wymiarach wewnętrznych (Wys. x 

Szer. x Głęb.) 610 x 514 x 525 mm. 

 

3. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia inkubatora z recyrkulatorem z filtrem HEPA w celu ograniczenia 

ryzyka kontaminacji hodowli? 



 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z recyrkulatorem. Według opisu przedmiotu 

zamówienia/specyfikacji rozprowadzanie temperatury ma być na zasadzie konwekcji, a nie wymuszonej 

recyrkulacji. 

 

 Dotyczy Zadania 2. Pn: Dostawa  Inkubatora CO2 ( 1szt) dla Zakładu Patologii Komórki Wydziału 

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

wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

1. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wyświetlaczem LCD? 

Odpowiedź: Nie,   Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z wyświetlaczem LCD. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora o wymiarach zewnętrznych (Wys. x Szer. x 

Głęb.) 894 x 648 x 699 mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inkubatora o wymiarach zewnętrznych (Wys. x 

Szer. x Głęb.) 894 x 648 x 699 mm. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora o wymiarach wewnętrznych (Wys. x Szer. x 

Głęb.) 610 x 514 x 525 mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inkubatora o wymiarach wewnętrznych (Wys. x 

Szer. x Głęb.) 610 x 514 x 525 mm. 

 

4. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia inkubatora z recyrkulatorem z filtrem HEPA w celu ograniczenia 

ryzyka kontaminacji hodowli? 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z recyrkulatorem. Według opisu przedmiotu 

zamówienia/specyfikacji rozprowadzanie temperatury ma być na zasadzie konwekcji, a nie wymuszonej 

recyrkulacji. 

 

 

Pytania od wykonawcy nr 2 

Dotyczy: Zadanie 2: Dostawa Inkubatora CO2 ( 1szt) dla Zakładu Patologii Komórki Wydziału 

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

wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

 

1. Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 188 litrów co jest parametrem korzystniejszym dla 

Zamawiającego? Jeżeli nie proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 188 litrów.  
 

 

 

2. Czy Zamawiający dopuści inkubator ze szklanymi drzwiami wewnętrznymi bez uszczelki natomiast 

szczelnie domykające komorę inkubatora dzięki ścisłemu przyleganiu do uszczelni obramowania 

komory inkubacyjnej?  Jeżeli nie proszę o argumentację. 



 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści inkubator ze szklanymi drzwiami wewnętrznymi bez uszczelki 

natomiast szczelnie domykające komorę inkubatora. 
 

 

3. Czy Zamawiający dopuści inkubator z regulacją CO2 w zakresie 0,5 -20% ? Jeżeli nie proszę o 

argumentację. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego inkubatora, ponieważ  proponowane przez Państwa 

urządzenie ma gorsze parametry. Wymagamy regulacji CO2 w zakresie 0,2-20%. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści inkubator z portem dostępu o średnicy 27,5 mm ? Jeżeli nie proszę o 

argumentację. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści inkubator z portem dostępu o średnicy 27,5 mm 

 

5. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wadze 102kg? Jeżeli nie proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie dopuści inkubatora o wadze 102 kg. Inkubator będzie ustawiony na drugim 

inkubatorze, dlatego ważna jest dla nas jak najmniejsza waga urządzenia.  

 

6. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach wewnętrznych 530 x 500 x 690 mm  (szerokość x 

głębokość x wysokość) czyli jedynie nieznacznie różniący się od wymaganych wymiarów? Jeżeli nie 

proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach wewnętrznych 530 x 500 x 690 mm  

(szerokość x głębokość x wysokość).  

 

7. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych 680 x 746 x 896 mm  (szerokość x 

głębokość x wysokość) czyli jedynie nieznacznie różniący się od wymaganych wymiarów? Jeżeli nie 

proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych 680 x 746 x 896 mm  

(szerokość x głębokość x wysokość) 

 

8. Czy Zamawiający uzna za parametr równoważny wyświetlacz LCD zamiast LED? Jeżeli nie proszę o 

argumentację. 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający wymaga wyświetlacza LED, ponieważ jest bardziej czytelny. 

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

 

mgr Renata Michałowska 

  

  

 


