
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.9.2019.RM 

 
Wrocław, dnia 19 czerwca 2019 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  
 

Dotyczy postępowania pn: Dostawa komory hodowlanej dla Zakładu Biochemii Genetycznej 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: 

Będąc zainteresowanymi przetargiem jak wyżej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam odpowiedzi na poniższe 
pytania:  

 Pytanie nr 1: 

W pozycji 3 tabeli w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna – Wymagania minimalne – podane 
są wymagania odnośnie wymiarów zewnętrznych komory.  

Czy Zamawiający dopuści do rozpatrywania ofertę na komorę, której wymiary zewnętrzne są następujące (szer. x głęb. wys.): 
600x760x1920 mm, a więc częściowo nieznacznie odbiegają od podanych limitów?  

 Odpowiedź: Tak,  Zamawiający  wyraża zgodę na takie wymiary zewnętrzne komory hodowlanej. 

Pytanie nr 2: 

W pozycji 4 tabeli jak wyżej podane są także wymagania odnośnie wymiarów wewnętrznych komory. 

Czy Zamawiający dopuści do rozpatrywania ofertę na komorę, której wymiary wewnętrzne są następujące (szer. x głęb. x wys.): 
500x480x1250 mm, a więc także częściowo nieznacznie odbiegają od podanych limitów?  

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na takie wymiary wewnętrzne komory hodowlanej. 



 

 

 

Pytanie nr 3:  

W pozycji nr 13 tabeli jak wyżej podane są wymagania odnośnie oświetlenia bocznego w komorze. 

Czy Zamawiający dopuści do rozpatrywania ofertę na komorę, w której oświetlenie jest z 2 stron po 7 lamp na każdej stronie? 

 Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na takie oświetlenie. 

Pytanie nr 4:  

W Rozdziale III zapytania podany jest wymagany termin wykonania zamówienia.  

Czy Zamawiający dopuści do rozpatrywania ofertę, w której termin wykonania zamówienia to 14 miesięcy? W znacznym stopniu 
spowodowane jest to okresem wakacyjnym i obowiązującym, np. we Włoszech, systemem wakacji firmowych, które wyłączają 
firmy, producentów z funkcjonowania na do 4 tygodni.  

 Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taki termin zamówienia.. 

 
 
 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Renata Michałowska 

  
  

 


