
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Postępowanie nr WB.2410.33.2018.RM 
 

Wrocław, dnia 29 października  2018 roku 
 

Uczestnicy Postępowania  
 

Dotyczy: postępowania nr WB.2410.33.2018.RM pn: Dostawa aparatury dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, 
uruchomieniem   i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 8 zadań.  

Zadanie 1: Dostawa automatycznego licznika komórek (1szt) dla Wydziału Biotechnologii  

Zadanie 2: Dostawa aparatu do elektroforezy białek (1sz),aparatu do  elektroforezy DNA (2szt), zasilaczy (3szt),aparatów do 
elektroforezy białkowej(2szt)   

Zadanie 3: Dostawa termobloku z wytrząsaniem (3szt) oraz miniwirówki (1szt) 

Zadanie 4: Dostawa aparatu do transferu (1szt), pompy próżniowej membranowej(1szt), mieszadła magnetycznego (1szt), 
mieszadła magnetycznego (1szt), kompaktowego mieszadła magnetycznego(1szt),wytrząsarki rolkowej do probówek (1szt)      

Zadanie 5:Dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania(2szt), mieszadła magnetycznego bez funkcji grzania(2szt), 
mieszadła typu Vortex(2szt), cyfrowej wytrząsarki o ruchu obrotowym (1szt) 

Zadanie 6: Dostawa wirówek(8szt) 

Zadanie 7: Dostawa mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną (2szt) oraz mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (4szt), 
kołysek laboratoryjnych(3szt) 

Zadanie 8: Dostawa autoklawu mikrofalowego(1szt)   

o wartości nie przekraczającej 221 tyś euro, przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

 

 
Informacja nr 3 dla Wykonawców 

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

pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy PZP. 

Pytania od Wykonawcy 5: 

Dotyczy postępowania WB.2410.33.2018.RM 

Zadanie 3 – Termoblok z wytrząsaniem 

1. Czy Zamawiający dopuści termo blok z promieniem wytrząsania 2 mm? 



 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza termo bloku z promieniem wytrząsania 2 mm. Zamawiający podtrzymuje  zapisy 
Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 
2. Czy Zamawiający dopuści termo blok z wytrząsaniem o wymiarach całkowitych: 249 x 325 x 127 mm?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści termo bloku z wytrząsaniem o wymiarach całkowitych: 249 x 325 x 127 mm. 

Zamawiający podtrzymuje  zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

3. Czy Zamawiający dopuści termo blok z wytrząsaniem z wymiennym blokiem na: 15 x 15 ml? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści termo bloku z wytrząsaniem z wymiennym blokiem na: 15 x 15 ml. Zamawiający 

podtrzymuje  zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Dr  Marta Kołodziejczak  

 

 

 

 

 

 

 

 


