
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.21.2019.RM 

 
Wrocław, dnia 29 października  2019 roku 

 
Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy postępowania pn: Zadanie 1: Zadanie 1: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, dla Zakładu 
Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

 Zadanie 2: Dostawa wytrząsarki obrotowej (rotatora) dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii. 

Zadanie 3: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, dla Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 4: Dostawa wytrząsarki rolkowej o ruchu obrotowym dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału 
Biotechnologii. 

Zadanie 5: Dostawa rotora do probówek 6x50 ml typu falcon kompatybilnego z wirówką Eppendorf 5430R  dla 

Zakładu Biochemii Genetycznej  Wydziału Biotechnologii  

Zadanie 6: Dostawa Rotora kompatybilnego z koncentratorem SPD121P dla Zakładu Biochemii Genetycznej  
Wydziału Biotechnologii  

Zadanie 7: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz z instalacją 

oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 8: Dostawa urządzenia do dokumentacji żeli/systemu obrazowania 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. 2019 poz. 1843 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  rt. 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: 

 
Dotyczy Zadania nr 3: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę oferującego wirówkę, która posiada funkcję uruchamiania zegara 

po osiągnięciu 95 % ustawionej prędkości, spełniającą wszystkie pozostałe parametry ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wirówkę spełniającą parametry jak w zapytaniu. 

 

 



 

 

Dotyczy Zadania nr 8: 

Pytanie  1: Czy Zamawiający dopuszcza 24 miesięczną gwarancję zamiast 36 miesięcznej gwarancji? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

  Pytanie  2:Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie: 
 
"Źródło wzbudzenia: Światło Epi-białe i trans-UV (302 nm) i/lub ekran konwersji bieli i ekran konwersji XcitaBlue 
™ UV / niebieski"  

 
na zapis: 
 
"Źródło wzbudzenia: Światło Epi-białe i trans-UV (302 nm) i opcjonalnie ekran do konwersji bieli i ekran 
konwersji XcitaBlue ™ UV / niebieski"  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Renata Michałowska 

  

  

 


