
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.38.2018.RM 

 
Wrocław, dnia 28 listopada   2018 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  
 

Dotyczy postępowania pn: Zapytanie ofertowe pn.:  

Zadanie 1: Dostawa laboratoryjnej wirówki stołowej dla Zakładu Biotransformacji Wydziału Biotechnologii UWr 

wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 2: : Dostawa suchego termostatu blokowego dla Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii 

UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 3: Dostawa wytrząsarki kołyskowej o ruchu kołyszącym jednopłaszczyznowym dla Zakładu 

Inżynierii Białka wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.  

Zadanie 4: Dostawa kompaktowej wytrząsarki dla Zakładu Inżynierii Białka wraz z instalacją oraz 

przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.  

Zadanie 5: Dostawa zasilacza dużej mocy (1szt), zasilacza (1szt) oraz aparatu do szybkiego transferu 

białek (1szt) dla Zakładu Biologii Molekularnej Komórki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 6: Dostawa łaźni wodnej (1szt) dla Zakładu Biologii Molekularnej Komórki Wydziału Biotechnologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986 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 Zadania 1: pn: Dostawa laboratoryjnej wirówki stołowej dla Zakładu Biotransformacji Wydziału 

Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

 

Pytanie: Czy dopuszczają Państwo wymiary wirówki  nieznacznie różniące się od podanych w opisie 

przedmiotu zamówienia, tj.: 275 x 325 x 470mm (W x S x G) ?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego, załącznika 1.1, poz. 11. 



 

 

Pytania od Wykonawcy 2: 

 

Dotyczy zadania 1 pn: Dostawa laboratoryjnej wirówki stołowej dla Zakładu Biotransformacji Wydziału 

Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

 

Pytanie: Zwracam  się z  pytaniem,  czy  celem  zwiększenia  konkurencyjności  ofert Zamawiający  dopuści  

wirówkę  laboratoryjną  o nieznacznie  większych wymiarach 367  x  451  x299  mm, spełniającą  wszystkie  

pozostałe  parametry techniczne? 

W przypadku  odpowiedzi  negatywnej,  proszę  o krótką  informację  co  było jej powodem. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego, załącznika 1.1, poz. 11. 

 

 

Pytania od Wykonawcy 3: 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 31x37x48 cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego, załącznika 1.1, poz. 11. 

 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Renata Michałowska 

  
  

 


