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Katowice, dnia  24.08.2020r. 

 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

tel. (032) 359 19  24 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                 

nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 214.000 euro,  pn. „Dostawa systemu mikroskopowego”                   

nr spr.  DZP.381.078.2020.DW. 

 

 

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu mikroskopowego o parametrach 

porównywalnych lub lepszych do wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia:  

 

1. Kamera- element odbioru obrazu : Kamera o rozdzielczości 2,35 megapiksele z większym sensorem od 

wymaganego (oferujemy największy sensor na rynku 1/1.2 cala z wielkości pojedynczego pixela: 5,86 x 5,86 

µm) co w efekcie daje lepszą czułość kamery i lepszy obraz. Sama rozdzielczość uzyskiwanych zdjęć jest na 

tym samym poziomie co wymagana. Ilość pikseli kamery nie wpływa na rozdzielczość zdjęcia.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści inne rozwiązanie jedynie w przypadku jeżeli 

rozdzielczość pojedynczego zdjęcia, bez wykorzystania dodatkowych funkcji będzie wynosiła minimum 2048 

× 1536 pikseli. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania które nie spełnia tego wymagania. 

 

2. Jednostka sterująca : Zewnętrzna konsola posiadająca przyciski w języku angielskim (uniwersalny język 

międzynarodowy).  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby konsola posiadała napisy w języku polskim, aby 

ułatwić obsługę urządzenia.  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania nie spełniającego warunków z Opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

3.  Oprogramowanie :W oprogramowaniu stosujemy system ikon wraz z opisem w języku angielskim 

(uniwersalny język międzynarodowy).  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było w języku polskim, nie 

dopuszcza rozwiązania nie spełniającego wymagania z Opisem  przedmiotu  zamówienia. 
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4. Obiektyw: Oferujemy zestaw dwóch obiektywów, całkowity zakres powiększeń 20x-700x: Obiektyw 

telecentryczny, stałoogniskowy do pracy z powiększeniem w przedziale 20x-140x, odległość robocza 51,7mm, 

pole widzenia do 19,2x19,2 mm (możliwość pracy w jasnym polu, ciemnym polu, oświetleniu ukośnym, 

polaryzacji). Dodatkowo obiektyw pokrywający zakres powiększeń 70x-700x, odległość robocza 12,0 mm, 

pole widzenia do 5,48 mm (możliwość pracy w jasnym polu, ciemnym polu, oświetleniu ukośnym, polaryzacji). 

Funkcjonalność związana z możliwością zdejmowania obiektywu wprowadza ograniczenie konkurencji w tego 

typu mikroskopach.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przedstawił minimalne wymagania w opisie technicznym 

urządzenia.  Zamawiający dopuści inne rozwiązanie w przypadku spełnienia wszystkich warunków zawartych 

w Opisie  przedmiotu  zamówienia.  

 

5. Dodatkowe wymagania: Możliwość rozbudowy systemu o inne obiektywy w zakresie powiększeń od 20x do 

7000x. Wszystkie elementy mikroskopu pochodzą od jednego producenta. Do mikroskopów dostarczane są 

stacje robocze sterujące mikroskopem. To wysoko wydajne komputery, których producentami nie są 

producenci mikroskopów.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przedstawił minimalne wymagania w zakresie powiększeń. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania spełniające minimalne wymagania z Opisem  przedmiotu  zamówienia. 

 

 

II. Wyjaśnienia  są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

 

 

                            mgr Małgorzata Wróblewska                                                                                         mgr Kalina Rożek  

            Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej                                                             Przewodniczący  Komisji Przetargowej 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 


