
 

 
 

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

 
WNB.272.2.2020.AM    Wrocław, 30.07.2020 r. 

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

 

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 cieplarki laboratoryjnej 1 szt., worteksu 6 szt., miniwirówki 1 szt., mieszadła magnetycznego 1 szt., pH-
metru 1 szt., wagi laboratoryjnej 1 szt., wagi analitycznej 1 szt., bloku grzejnego 1 szt., łaźni wodnej 1 szt. 
 
część II  
Dostawa zestawu do elektroforezy DNA 2 szt. 
 
  
 

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  
Prosimy o doprecyzowanie czy składnikiem zestawu do elektroforezy powinien być - oprócz aparatu - również 
zasilacz? 
Tak, Zamawiający wymaga, aby wraz z zestawem do elektroforezy dostarczony został również zasilacz. 
zamawiający wymaga dostarczenia 2 zasilaczy, po jednym do każdego zestawu do elektroforezy. 
 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany z załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie przedmiotu 
zamówienia w następujący sposób. 
 
W tabeli 2.1 dodano opis dotyczący parametrów minimalnych zasilacza. 
 
 

Napięcie w przedziale ok. 10-300V (ustawianie co1V) 

natężenie ok. 10-400 (ustawianie co1mA) 

Moc maksymalna 60W 

Liczba wyjść co najmniej 2 pary 

Możliwości co najmniej 2 ustawień: stałe napięcie lub stałe natężenie 

Temperatura pracy co najmniej 5-40°C 

Bezpieczeństwo: wykrywanie braku obciążenia, izolowane kable i gniazdko 

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

 
składanie ofert: do dnia 05.08.2020 r. do godz. 11:30,  
otwarcie ofert: dnia 05.08.2020 r. godz. 12:00.  
 
Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

   

 

 W imieniu Zamawiającego 

 Anna Masalska 

 


