
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2710.6.2020.RM 

 
Wrocław, dnia  22 maja 2020 roku 

 
Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy postępowania pn: Dostawa systemu do dokumentacji żeli wraz z drukarką termiosublimacyjną dla 

Zakładu Mikrobiologii Molekularnej 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  

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: 

1) Czy Zamawiający dopuści automatyczny system dokumentacji żeli amerykańskiego producenta, który posiada 

możliwość rozbudowy o chemiluminescencję, fluorescencję multiplex RGB oraz NIR, z kamerą 5,4 Mpx (możliwość 

rozbudowy do 9,1 Mpx) z polem widzenia 20x15 cm, z transiluminatorem UV 302/365 nm o wymiarach 20x15 cm, 

bez regulacji mocy i rozszerzenia o system redukcji tła i poprawy kontrastu Super-Bright (system posiada funkcje 

automatyczne z funkcją Auto Focus, Auto Light Control i Auto Image Capture), wyposażony dodatkowo w 

niebieskie diody LED do wydajniejszego wzbudzania bezpiecznych barwników typu SYBR Safe itp., z wbudowanym 

większym ekranem 13,3’’, z7-pozycyjnym zmieniaczem filtrów, wyposażony w wyspecyfikowaną drukarkę, a także 

program do analizy żeli i blotów? 

Odpowiedź: Zapraszamy do przesłania oferty, jednak informujemy, że Zamawiający wymaga spełnienia  
wszystkich minimalnych warunków przedstawionych w specyfikacji technicznej i oferta będzie oceniana pod takim 
kątem. Ze względu na specyfikę planowanych eksperymentów z Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej, istotne jest 
m.in. wyposażenie systemu do dokumentacji w system redukcji tła i poprawy kontrastu Super-Bright (lub podobny).  
  

 
 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Mgr Renata Michałowska 
  
  
 


