
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2710.19.2020.RM 

 
Wrocław, dnia  10 listopada  2020 roku 

 
Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy postępowania pn: Zadanie 1: Dostawa inkubatora hodowlanego dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z 

instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 2:  Dostawa stołowej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, wyposażonej w rotor kątowy umożliwiający 

wirowanie probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml i 2 ml dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz 

przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 3: Dostawa Systemu do amplifikacji i detekcji DNA oraz Systemu do elektroforezy białek dla Wydziału 

Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi 

Zadanie 4: Dostawa autoklawu laboratoryjnego 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  

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 1: 

1.Czy Zamawiający uzna za równoważny inkubator o pojemności nominalnej 188,6 litra przy wymiarach 

zewnętrznych 680 x 896 x 746 mm (Szer x wys x gł) oraz wewnętrznych 530 x 690 x 500 mm (Szer x wys x gł) 

co pozwala na jednorazową inkubację większej ilości próbek przy zbliżonych wymiarach  i jest korzystne dla 

Zamawiającego ? Jeżeli nie proszę o argumentacje 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na inkubator o wymiarze głębokości większej niż 720 mm, gdyż blat na 
którym stanie inkubator ma taki wymiar. 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres nastawu CO2 od 05-20% ? Jeżeli nie proszę o argumentację oraz określenie 

jakie hodowle Zamawiający zamierza prowadzić w zakresie 0,5-1% ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane parametry nastawu CO2 od 05-20%, gdyż Wykonawca 

proponuje urządzenie o gorszych parametrach. 



 

 

 
 

3. Czy Zamawiający dopuszcza inkubator z poziomem stabilności CO2 +/-2% co jest standardem w inkubatorach o 

tak dużej pojemności? Jeżeli nie , proszę o argumentacje oraz doprecyzowanie rodzaju hodowli wymagającej 

stabilności +/- 0,1% CO2 ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zaproponowany poziom stabilności, gdyż Wykonawca proponuje 
urządzenie o gorszym parametrze. 
 

4.Czy Zamawiający uzna za równoważny inkubator o zakresie temp. +4 do 50 st C? Standardowym nastawem dla 

inkubatorów CO2 jest 37stC co w przypadku zaoferowania inkubatora o przedstawionym zakresie nie jest 

problemem. Jeżeli nie proszę o argumentację i wyjaśnienia jaką różnicę robi dla Zamawiającego wartość dolna +/- 

1% ? 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem, iż urządzenie spełnia 
pozostałe punkty specyfikacji. 
 

5. Czy Zamawiający dopuszcza inkubator z równoważnym cyklem dekontaminacji 4 godz w 125 st.C ? Jeżeli nie 

proszę o argumantację. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane parametry nastawu dekontaminacji, gdyż Wykonawca 

proponuje urządzenie w którym dekontaminacja jest dwukrotnie dłuższa, co Zamawiający traktuje jako gorszy 
parametr. 
 

6. Czy Zamawiający dopuszcza autoklaw o wadze 102 kg ? Jeżeli nie proszę o argumentację oraz informacje o 

nośności dedykowanego blatu/stolika? 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowany inkubator o maksymalnej wadze do 105 kg. 
 

7. Czy Zamawiający uzna za równoważny inkubator z portem RS do eksportu danych ? Jeżeli nie proszę o 

argumentację . 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na gniazdo RS, ale wymaga również obecności portu RJ umożliwiającego 

podłączenie do sieci internetowej. 
 

8. Czy Zamawiający uzna za równoważny inkubator z niezależnym czujnikiem wraz z rejestratorem  do eksportu 

danych zamiast wbudowanego portu ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dodatkowe, niezależne czujniki i rejestratory 
 

9 Czy Zamawiający uzna za równoważny inkubator z jednym dużym portem dostępu pozwalającym na swobodne 

wprowadzenie sond temperaturowych oraz CO2 ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. dwóch portów dostępu, gdyż tego wymaga specyfika prowadzonych 
eksperymentów. 
 

DOTYCZY Zadania 2: 

 
1. Zwracam się z pytaniem do Zmawiającego czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki 

pisarskiej, gdyż wymiary zewnętrzne mają wynosić „max. 292 mm x 561 mm x 287 mm (WxDxS)” natomiast w 

kolejnym punkcie są opisane wymiary przy otwartej pokrywie „max. 292 mm x 561 mm x 600 mm (WxDxS)”. 

Wymiar S (szerokość) wzrasta w przypadku otwartej pokrywy natomiast producenci wirówek stosują pokrywy 

otwierane z góry – powinien więc zmienić się wymiar W (wysokość). 

Jednocześnie zawracam się z prośbą o usunięcie wymogów opisanych w punktach 25 i 26, gdyż istotą opisu 

przedmiotu zamówienia jest to, aby wirówka została dostarczona z wirnikiem o wsadzie min. 24 x 1,5 / 2,0 ml o 

określonych parametrach pracy. Wirówka jako samo opisane urządzenie ma sprawić, aby wymagane parametry 

pracy zostały osiągnięte. 



 

 

Czy zatem Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną o nieznacznie innych gabarytach, gdzie wymiar D 

wynosi 595 mm, wymiar S wynosi 299 mm, zakres prędkości wynosi od 90 do 15000 rpm, maksymalne 

przyspieszenie wynosi nie wiele mniej 21382 xg, spełniająca pozostałe wymagane parametry? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o jej krótkie uzasadnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie nr. 7 OPZ popełnił omyłkę pisarską. Wymiar wysokości (W) powinien 

wynosić 600 mm, zamiast 292 mm, natomiast szerokość powinna wynosić 287 mm zamiast 600 mm. 

Ostatecznie wymiary wynoszą 600 mm x 561 mm x 287 mm (WxDxS). 

  

Wymiar D (głębokość) jest szczególnie istotny dla zamawiającego ze względy na ograniczoną dostępność 

przestrzeni laboratoryjnej, a tym samym ergonomię użytkowania dla wirówek o takich gabarytach.  

Zamawiający nie zmienia parametrów zawartych w specyfikacji.  

  

Parametr dotyczący siły odśrodkowej podany w punktach 2 i 22 jest dla Zamawiającego istotny ze względu na 

stosowane protokoły. Zamawiający nie zmienia zatem parametrów zawartych w specyfikacji. 

Zamawiający nie zmienia również parametrów minimalnych  zawartych w punktach 25 i 26  OPZ.  

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Renata Michałowska 

  
  
 


