
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.16.2019.RM 

 
Wrocław, dnia 01 października  2019 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  
 

Dotyczy postępowania pn: Zadanie 1: Dostawa autoklawu-sterylizatora parowego dla Zakładu Biologii Molekularnej 

Komórki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników 

w zakresie obsługi. 

Zadanie 2: Dostawa wytrząsarki kołyskowej dla Zakładu Biologii Molekularnej Komórki Wydziału Biotechnologii 

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

Zadanie 3: Dostawa wirówki z chłodzeniem wraz z rotorami dla Zakładu Biologii Molekularnej Komórki Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie 

obsługi. 

Zadanie 4: Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego dla Pracowni Białek Jądrowych  Wydziału Biotechnologii 

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

Zadanie 5: Dostawa mierników gęstości komórek ( 2szt) dla Zakładu Mikrobiologii Molekularnej dla Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie 

obsługi. 

Zadanie 6: Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego do prób małej skali  dla Zakładu Biotechnologii Białek dla 

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  

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  w ZADANIU 6 wpłynęły następujące 

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

Pytania od Wykonawcy 1: 

1) Czy Zamawiający omyłkowo nie podał złego typu sondy? Według specyfikacji producenta, sonda o średnicy 1/8” 

wykorzystywana jest do homogenizacji prób o objętości w przedziale 500 μl – 15 ml. Do homogenizacji prób o objętości w 

przedziale 200 μl – 5 ml wykorzystywana jest sonda 5/64”. Czy Zamawiający dopuści sondę 5/64”?  



 

 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści sondę 5/64, dokonano również zmiany w opisie przedmiotu zamówienia do zapytania 

ofertowego. 

2).  Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które może pracować w pomieszczeniu o wilgotności do 80%?  
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie. 

 
 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Renata Michałowska 

  
  

 


