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Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa spektrofotometru mikroobjętościowego do ilościowych i jakościowych 

oznaczeń DNA/RNA/białka dla Zakładu Biochemii Genetycznej (1szt), dostawa termocyklera z gradientem 

temperatury dla reakcji PCR dla Pracowni Białek Jądrowych (1szt), Dostawa spektrofotometru do pomiaru 

stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętości dla Pracowni Białek Jądrowych (1szt), Dostawa spektrofotometru 

do pomiaru gęstości optycznej OD600 dla Pracowni Białek Jądrowych (1szt), inkubatorów z wytrząsaniem (4szt) 

oraz inkubatora z chłodzeniem (1szt) dla Wydziału Biotechnologii UWr  wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 5 zadań: 

Zadanie1: Dostawa spektrofotometru mikroobjętościowego do ilościowych i jakościowych oznaczeń DNA/RNA/białka 

0dla Zakładu Biochemii Genetycznej. 

Zadanie 2: Dostawa termocyklera z gradientem temperatury dla reakcji PCR dla Pracowni Białek 

Jądrowych 

Zadanie 3: Dostawa spektrofotometru do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętości dla 

Pracowni Białek Jądrowych 

Zadanie 4: Dostawa spektrofotometru do pomiaru gęstości optycznej OD600 dla Pracowni Białek 

Jądrowych 

Zadanie 5: Dostawa inkubatorów z wytrząsaniem (4szt) oraz inkubatora z chłodzeniem (1szt) dla 

Wydziału Biotechnologii 

 

 

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 nr 1: 

Dotyczy zadania nr 5 (dostawa inkubatorów z wytrząsaniem 4 szt. oraz inkubatora  

z chłodzeniem 1 szt.) inkubator z chłodzeniem: 

1) Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało okno obserwacyjne w drzwiach zewnętrznych?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało okno obserwacyjne w drzwiach 

zewnętrznych. 

2) Czy Zamawiający wymaga zakresu temperatury od -10stC do +60StC?  



 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga zakresu temperatury od -10stC do +60StC, ale dopuszcza 

takie parametry. 

 

3) Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję rejestracji parametrów pracy z 

możliwością podglądu historii z okresu do 10 tygodni wstecz? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie  posiadało  funkcję  rejestracji  

parametrów pracy z możliwością podglądu historii z okresu do 10 tygodni wstecz. 

 

4) Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało rozbudowany system programowania: do 12 

kroków na program (1 do 99 powtórzeń lub cykl zapętlony), do 10 programów przechowywanych w 

pamięci sterownika i funkcję łączenia programów?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga wskazanego w pytaniu rozbudowanego systemu 

programowania, ale dopuszcza taką możliwość.  

 

5) Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w funkcję blokady klawiatury panelu 

sterowania przy pomocy hasła zabezpieczającego przed nieautoryzowaną zmianą parametrów, jak 

również drzwi zamykane na klucz?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga możliwości doposażenia urządzenia w funkcję blokady 

klawiatury panelu sterowania, jak również drzwi zamykanych na klucz. 

 

6) Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie można było doposażyć w dedykowany, opcjonalny zestaw 

świetlówek zapewniający światło o intensywności minimum 3000lx?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga możliwości doposażenia urządzenia w dedykowany, 

opcjonalny zestaw świetlówek zapewniający światło o intensywności minimum 3000lx. 

 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Katarzyna Węgrzyn 

 


