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Katowice, dn. 21.07.2016r. 

 

                                           
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę  uurrzząąddzzeeńń  mmeeddyycczznnyycchh  --  IIII..                

 Nr sprawy:  ZP – 16 - 082 BN. 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 

2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  

poz. 907 z późn. zmianami), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytanie 1) Dotyczy Pakietu nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania spektrofotometr z drukarką zewnętrzną?. 
Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie 2) Dotyczy Pakietu nr 4 punkt 15: 
Czy zamiast futerału może zostać dołączony miękki pokrowiec?. Odp. Zamawiający dopuszcza nie 
wymaga. 

Pytanie 3) Dotyczy Pakietu nr 4 punkt 14: 
Czy dopuszczą Państwo mikroskop, który może być rozbudowany o okular o powiększeniu 16x zamiast 
15x?. Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie 4) Dotyczy Pakietu nr 5 punkt : 
W związku z brakiem informacji dotyczących toru wizyjnego, kieruje pytanie dotyczące wyposażenia 
mikroskopu: Czy do mikroskopu dołączyć fototubus, czy standardowy binokular wraz z modułem do 
podłączenia kamery, który jest umieszczony pomiędzy bazą mikroskopu a tubusem?.  
Odp. Zamawiający doprecyzowywuje opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 5 w pozycji 
nr 16 i nadaje mu następujące brzmienie: „mikroskopowa kamera cyfrowa, kolorowa 
o rozdzielczości pow.15 mln pikseli, przesyłanie eobrazu przez port USB, oprogramowanie do 
ustawienia parametrów kamery i robienia zdjęć, menu w języku polskim”. 

Pytanie 5) Dotyczy Pakietu nr 5 punkt 16: 
Czy zamiast futerału może zostać dołączony miękki pokrowiec?. Odp. Zamawiający dopuszcza nie 
wymaga. 

Pytanie 6) Dotyczy Pakietu nr 4, 5: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z mikroskopem futerału drewnianego lub aluminiowego 
czy tylko możliwości doposażenia w w/wym. futerał?.Odp. Zamawiający wymaga futerału 
określonego w SIWZ. 
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