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Katowice, dn. 02.10.2018r 

 
 

 WYJAŚNIENIA  DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę aparatury i urządzeń medycznych. 
                      Nr sprawy: ZP-18-134BN 
 
                                          
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następujących odpowiedzi : 
   
Dotyczy Pakietu nr 5 – mikroskop diagnostyczny 
 
1.   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nasadki z dwustopniowym podziałem światła okular/kamera:          

100/0%, 0/100% bez regulacji dioptryjnej (regulacja dioptryjna znajduje się w obu okularach)?  
 Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

2.   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie regulacji dioptryjnej w zakresie +/- 5 doptrii w obu okularach?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

3.   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rewolweru 4-pozycyjnego? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

4.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obiektywów dostosowanych do pola  widzenia 20? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

5.    Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obiektywu  10x o odległości roboczej   WD 8,0 mm  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

6.   Czy zamiast wyspecyfikowanego kondensora Zamawiający dopuści zaoferowanie kondensora                                    
o następujących parametrach: • Kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 • Wbudowana                        
i regulowana przesłona aperturowa • Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby mikroskop nie zawierał oświetlacza fluorescencyjnego i był 
dostosowany jedynie do jasnego pola z opcją rozbudowy do ciemnego pola?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Dotyczy Pakietu nr 3 – LODÓWKA  
 

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o większej pojemności np. 300 litrów zważywszy na wymóg     

przechowywania dużej ilości worków : 200 x 250 ml i 120 x 450 ml? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1760 mm spełniające pozostałe wymagania    

Zamawiającego? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1960 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przeszkleniem drzwi wykonanym z dwuwarstwowego szkła   

uszczelnianego próżniowo? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza 
12. Czy Zamawiający może sprecyzować w jaki sposób ma być zrealizowane zabezpieczenie na 

przeszkleniu drzwi uniemożliwiające skraplanie?  
Odp.: Zabezpieczenie przy przeszkleniu drzwi  uniemożliwiające skraplanie powinno być 
zrealizowane przez zastosowanie potrójnego szkła próżniowego w drzwiach oraz system grzania 
w obramowaniu szyby, która zapobiega tworzeniu się kondensatu pary a także podgrzewa 
uszczelkę  i zapobiega przysysaniu się drzwi.  

13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pojedynczy cyfrowy wyświetlacz temperatury 
pokazującym menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę oraz komunikaty 
tekstowe w języku polskim? Takie rozwiązanie pozwala na łatwą i szybką obsługę urządzenia, ułatwia 
poruszanie się w menu urządzenia, minimalizuje koszty w przypadku diagnozy napraw 
pogwarancyjnych. Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Dotyczy Pakietu nr 4 – ZAMRAZARKA 
 

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez Zaworu wyrównującego ciśnienie? Z naszego doświadczenia 

zamrażarki do -20C nie potrzebują takiej funkcjonalności z racji braku powstawania podciśnienia 

uniemożliwiającego otwarcie drzwi ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 597 litrów brutto ? Odp.: Zamawiający nie 

dopuszcza. 

 
Dotyczy Pakietu nr 1 – KOMORA LAMINARNA 

 

16. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory z szyba frontową pochyloną o 10° oraz o grubości 

>=5mm ? Oferowany kąt nachylenia gwarantuje komfort pracy z komorą.  Odp.: Zamawiający 

dopuszcza. 

17. Zamawiający w punkcie 2 podaje szybkości przepływu powietrza w komorze  bez informacji czy dotyczy 

to przepływu  powietrza w dół (ang. downflow) czy dopływu powietrza do komory (ang. inflow). Czy 

Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory z przepływem powietrza w dół 0,33 m/s oraz                               

z dopływem powietrza 0,53 m/s? Oferowane parametry zapewniają bezpieczeństwo próbki oraz 

Użytkownika i są zgodne z normą EN 12469. Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

18. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory bez kompensacji zużycia filtrów? Odp.: Zamawiający 

nie wyraża zgody  

19. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory bez dostępnej procedury czyszczenia szyby 

frontowej? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

20. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory bez systemu nadzorującego błędy i  informujące                  

o konieczności badania serwisowego lub zbliżającym się terminie wymiany filtrów? Odp.: Zamawiający 

nie wyraża zgody. 

21. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory o wadze 270 kg? . Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

22. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory bez funkcji stand-by? . Odp.: Zamawiający 

dopuszcza. 

23. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory z 1 wentylatorem? Odp.: Zamawiający nie wyraża 

zgody. 

24. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory o wymiarach zewnętrznych 1087x775x2265mm                    

i wymiarach wewnętrznych 910x600x660mm? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
 

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego 

postępowania. 

 

                                               Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  
                                                          

 
 

 


