
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.19.2018.RM  

Wrocław, 13 sierpnia 2018  

 

Zapytanie ofertowe pn.: Zadanie1: Dostawa Komory z laminarnym przepływem 

powietrza I klasy bezpieczeństwa wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników 

w zakresie obsługi dla Pracowni Białek Jądrowych Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Zadanie 2: Dostawa Komory z laminarnym przepływem powietrza II klasy 

bezpieczeństwa wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi 

dla Pracowni Białek Jądrowych Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zadanie 3: Dostawa inkubatora CO2 wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi dla Pracowni Białek Jądrowych Wydziału Biotechnologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

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

U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami ) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1 ustawy. 

 

Informacja  nr 2 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 : 

Prosimy  o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Zadania 3: 

 Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 190 litrów? Jeśli nie, proszę 

o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 190 litrów 

 Czy Zamawiający dopuści inkubator, którego wysokość wynosi 86,2 cm? Jeśli nie, 

proszę o wyjaśnienie. 



 

 

Odpowiedź: Nie, ze względu na ograniczenie miejsca, w którym ma znajdować się 

inkubator. 

 Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem temperatury pracy od +5oC 

powyżej temperatury otoczenia do +60oC? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści inkubator z zakresem temperatury pracy 

od +5oC powyżej temperatury otoczenia do +60oC 

 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony z funkcją dezynfekcji wnętrza 

komory w temperaturze 200oC przez 2 godziny? Jest to wystarczający czas 

trwania cyklu w wyższej temperaturze do prawidłowego zajścia procesu 

sterylizacji. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści inkubator wyposażony z funkcją 

dezynfekcji wnętrza komory w temperaturze 200oC przez 2 godziny 

 Czy Zamawiający dopuści inkubator, w którym poziom stabilności stężenia CO2 

wynosi ±0,2%, a poziom jednolitości stężenia CO2 wynosi ±0,2%? Jeśli nie, 

proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Nie, ponieważ zamawiający planuje używać inkubatora do pracy z 

bardzo wrażliwymi komórkami, ponadto musi mieć możliwość ustawiania naczyń 

hodowlanych w każdym miejscu inkubatora zachowując możliwie wysoką 

powtarzalność eksperymentów. 

 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w port na karty SD wraz z kartą 

pamięci do eksportu danych? Jest to rozwiązanie równoważne z wymaganym 

umożliwiające transfer danych. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę dla 

Zamawiającego stanowi typ portu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w port na karty SD 

wraz z kartą pamięci do eksportu danych 

 

 

 
W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Mgr Renata Michałowska 

  
 


