
 

 
 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
WNB.272.1.2020.AM    Wrocław, 21.07.2020 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

I ZMAIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Dostawa zużywalnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn. 

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
część I  
Dostawa spektrofotometru 3 szt., worteksu 2 szt., wirówko – worteksu 2 szt., mieszadła magnetycznego 2 szt., 
pH-metru 2 szt., wagi precyzyjnej 5 szt., termobloku 1 szt., łaźni wodnej 2 szt. 
 
część II  
Dostawa pipet laboratoryjnych 
 
 

  
 

Zamawiający informuje, że w dniu 20.07.2020 r. wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. 
j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przygotowuje wyjaśnienia treści SIWZ i udziela 
na nie wyjaśnień: 

 
 

pytanie nr 1 Czy Zamawiający wydzieli z części pierwszej worteks oraz mieszadło oraz utworzy z tych urządzeń 
osobny pakiet, co pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty? 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie dodatkowego pakietu. 
 
 
pytanie nr 2 (worteks poz. 2)  Czy Zamawiający dopuści prędkość wytrząsania 0-2500rpm? 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę prędkości wytrząsania w zakresie do 2500rpm. 
 
Zamawiający zmienia treść SIWZ: 
było: Zakres prędkości wytrząsania co najmniej 500-3000 RPM 
jest: Zakres prędkości wytrząsania co najmniej 500-2500 RPM 
 
pytanie nr 3 (worteks poz. 6)  Czy Zamawiający dopuści moc 60W, moc silnika 10W, a napięcie 110-
120V? 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane parametry. 
 
Zamawiający zmienia treść SIWZ: 
było: Prąd / pobór mocy 12 V, 320 mA / max. 3.8 W 
jest: Prąd / pobór mocy max. 120V / max. 60W 
 
pytanie nr 4 (mieszadło magnetyczne poz. 1) Czy Zamawiający dopuści mieszadło z zakresem prędkości do 
1500rpm? 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zakresu prędkości do 1500rmp. 
 
pytanie nr 4 (mieszadło magnetyczne poz. 2) Czy Zamawiający dopuści max. objętość mieszanej cieczy 10l? 
Zamawiający nie wyraża zgody na oferowaną objętość 10L. 
 
pytanie nr 4 (mieszadło magnetyczne poz. 3) Czy Zamawiający dopuści mieszadło z ceramiczną płytą? 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Zamawiający zmienia treść SIWZ: 
było: Materiał płyty roboczej – stal nierdzewna 
jest: Materiał płyty roboczej – stal nierdzewna lub płyta ceramiczna 
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Ponadto zamawiający poprawia w tekście Opisu przedmiotu zamówienia omyłki pisarskie: 

tabela1.2, poz. 3. 

było: Pojemność wytrząsanych naczyń co najmniej  od .5 do 50 ml 

jest: Pojemność wytrząsanych naczyń co najmniej  od 1.5 do 50 ml 

 

tabela 1.9 poz. 2, kolumna „waga punktowa” 

było: 1. 0 punktów,          2. 10 punktów 

jest: 1. 10 punktów,         2. 0 punktów 

 

 
Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniony załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ww. zmian. 

 

 
 
Zamawiający przedłuża terminy:  
 
składanie ofert: do dnia 29.07.2020 r. do godz. 11:30,  
otwarcie ofert: dnia 29.07.2020 r. godz. 12:00.  
 
Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 
 
 

     

 Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych 

  prof. dr hab. Dariusz Skarżyński 

 


