
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.26.2018.RM 

 

Wrocław, dnia 11 października   2018 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy postępowania pn: Zadanie 1: Dostawa komory laminarnej II Klasy bezpieczeństwa 

mikrobiologicznego dla Zakładu Biotransformacji Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz 

przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 2: : Dostawa systemu do transferu białek dla Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii 

UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 3: Dostawa piętrowej wytrząsarki kołyskowej 3D dla Pracowni Białek Jądrowych wraz z 

instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.  

Zadanie 4: Dostawa zestawu 2 zasilaczy do elektroforezy dla Pracowni Białek Jądrowych wraz z instalacją 

oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 5: Dostawa systemu do elektroforezy horyzontalnej dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz 

z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

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. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji 

masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8. 

Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące 

pytania, na które udziela się odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Pytania od Wykonawcy 1: 

 Pytania do umów zał. Nr 4: 

1. (§ 9 ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO dostawy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taka zmianę umowy. 

2. (§ 9 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 

5% wartości NETTO umowy?  



 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w § 9 ust. 3 . 

3. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku 

reklamacji. 

 5. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci 

plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie 

z elektronicznymi pierwowzorami? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie dokumentacji w postaci plików 

nagranych na płycie CD. 

Pytania do przedmiotu zamówienia: 

„Zadanie 3: Dostawa piętrowej wytrząsarki kołyskowej 3D, punkt 3 –  

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wytrząsarki kołyskowej 3D z możliwym 

obciążeniem do 2kg, spełniające wszystkie pozostałe parametry wymagane 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

Pytania od Wykonawcy 2: 

 

Dotyczy zadania 1 pn: Dostawa komory laminarnej II Klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla 

Zakładu Biotransformacji Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi. 

 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej bez czujnika temperatury i 

wyświetlania wartości temperatury w komorze gdyż nie jest to urządzenie służące do przechowywania 

i inkubacji próbek? Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie w jakim celu komora ma posiadać czujnik oraz 

monitorowanie temperatury? 

Odpowiedź: Nie jest intencją Zamawiającego przechowywać i inkubować próbki w komorze 

laminarnej, nie mniej jednak uprzejmie dziękujemy za cenne uwagi. Zamawiający wymaga aby 

oferowane urządzenie spełniało założenia opisu  przedmiotu  zamówienia, opisane w Załączniku nr1.1  

 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory z oświetleniem >900 lux bez opcji regulacji 

oświetlenia co jest standardem w przypadku komór laminarnych? Jeżeli nie, proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na komorę bez możliwości regulacji oświetlenia. Specyfika pracy 

Zamawiającego wymaga opcji pracy w komorze przy różnym natężeniu światła. 

 

3. Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie komory z półautomatycznym cyklem fumigacji 

(dekontaminacji) ? Jeżeli nie, proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga fumigacji lecz dekontaminacji lampą UV. Wymagamy aby 

oferowane urządzenie spełniało założenia opisu  przedmiotu  zamówienia. 

 

4. Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie komory z wyświetlaniem czasu pracy filtrów 

HEPA zamiast pozostałego czasu pracy filtrów HEPA gdyż jest to parametr niemierzalny? 

Standardowy filtr HEPA klasy H14 ma precyzowany czas pracy do 7000 godzin ale jego zużycie 

zależy od wielu warunków panujących w laboratorium, intensywności użytkowania komory a także 

sposobu konserwacji wnętrza przez użytkownika zatem należy kontrolować czas pracy filtra ale 



 

 

stopień jego zużycia nie jest mierzalny więc wyświetlanie pozostałego czasu pracy filtrów HEPA nie 

ma tu zastosowania.  Jeżeli nie, proszę o argumentację oraz określenie w jaki sposób komora ma 

przeliczać pozostały czas pracy filtrów HEPA. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie spełniało założenia opisu  przedmiotu  

zamówienia, opisane w Załączniku nr 1.1 

 

 

5. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę o głośności pracy <56dbA przy pełnej pracy z zachowaniem 

bariery powietrznej? Jeżeli nie proszę o argumentację oraz określenie przy jakich warunkach pracy 

komora ma mieć głośność poniżej 48dbA 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie spełniało założenia opisu  przedmiotu  

zamówienia, opisane w Załączniku nr 1.1 

6. Czy Zamawiający zgadza się na komorę o szerokości roboczej 1230 mm co jest parametrem 

korzystniejszym jako że Zamawiający nie podaje górnej granicy wymiarów urządzenia? Jeżeli nie 

proszę o argumentację  

Odpowiedź: Tak, o ile wymiar zewnętrzny komory ( szerokość) nie przekroczy 1290 mm. 

7. Czy Zamawiający Wymaga by komora posiadała certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

EN12469 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną np. TUV ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wpływu na to, jaką ofertę złoży oferent, wymagane jest, aby 

oferowane urządzenie spełniało założenia opisu  przedmiotu  zamówienia.  

8. Czy Zamawiający wymaga by na etapie instalacji wykonane zostały pomiary bariery oraz 

przepływów zgodnie z wymogami PCA wykonane za pomocą wzorcowanych mierników i przez 

serwisanta posiadającego certyfikat PCA w tym zakresie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wpływu na to, jaką ofertę złoży oferent, wymagamy, aby oferowane 

urządzenie spełniało założenia opisu  przedmiotu  zamówienia.  

9. Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała szczelność  aerozolową po zamknięciu szyby dla 

zwiększenia bezpieczeństwa pracy? 

Odpowiedź:  Zamawiający  nie ma wpływu na to, jaką ofertę złoży oferent, wymagamy, aby 

oferowane urządzenie spełniało założenia opisu  przedmiotu  zamówienia.  

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Mgr Renata Michałowska 

  

  

 


