
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.24.2019.RM 

 
  Wrocław, dnia 15 listopada 2019 roku 

 
Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy postępowania pn: Dostawa kolorowej kamery kompatybilnej z mikroskopem Axio Scope 1 dla Zakładu 

Biochemii Genetycznej. 

Zadanie 2: Dostawa komory inkubacyjnej i przystawki mikroskopowej umożliwiającej analizy 

przyżyciowe w warunkach kontrolowanej temperatury, stężenia CO2 oraz O2 - 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. 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  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: 

 
Dotyczy Zadania nr 2: 

Pytanie: Czy statyw mikroskopu Leica DMI6000, do którego kompatybilna ma być zaoferowana komora do 

utrzymywania warunków inkubacyjnych, wyposażony jest w uchwyt/mocowanie dla płytek wielodołkowych 

(multiwell plate stage insert). 

Jeżeli nie, to czy Zamawiający jest w stanie opisać posiadane rozwiązanie, ewentualnie przesłać zdjęcie 

użytkowanego statywu. 

Informacja ta pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązanie zapewniające pełną kompatybilność komory ze stolikiem 

mikroskopu, które to wpływa na ostateczne koszty oferty. 

Odpowiedź: Tak, statyw mikroskopu Leica DMI6000, do którego kompatybilna ma być zaoferowana komora do 

utrzymywania warunków inkubacyjnych, wyposażony jest w uchwyt/mocowanie dla płytek wielodołkowych 

(multiwell plate stage insert). 

  

 

 



 

 

Questions from the Contractor No. 2: 

(Pytania od Wykonawcy 2) 

Dotyczy Zadania nr 2: 

(Refers to Task No. 2) 
 

Question:  We would like to request that a technical specification for the above tender can be provided only in 

English. 
 
(Chcielibyśmy poprosić o dostarczenie specyfikacji technicznej dla powyższej oferty tylko w języku angielskim.) 

 
Answer: Yes, we agree for the specification in English. 

(Tak, zgadzamy się na specyfikację w języku angielskim.) 

 

 

 

 

 
 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Renata Michałowska 

  

  

 


