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Dotyczy: 
 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup „Zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w 
świetle przechodzącym oraz fluorescencji” – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu 
2012/07/E/NZ3/00510, pt: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia 
równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora 
brassicae. 
 
 
Nr ogłoszenia:  
 
222435 - 2013 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2013r. poz. 907) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań 
dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
 
 
Pytanie: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu filtrów szarych wbudowanych w jeden 6-

pozycyjne automatyczne koło filtrowe do pracy w świetle przechodzącym? Jest to rozwiązanie 

równoważne do wymaganych dwóch, 4-pozycyjnych kół filtrowych, w których zawsze dwie pozycje 

muszą pozostać puste, aby uzyskać 100% transmitancji. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Umieszczenie filtrów w dwóch kołach 

daje większą możliwość regulacji intensywności światła bez zmiany temperatury barwy. 
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Pytanie: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bardziej ergonomicznego tubusa o regulowanym kącie 

nachylenia okularów, szerszym polem widzenia 26,5mm z wyjściem z tubusa do podłączenia 

kamery o trójpozycyjnym podziale światła (obserwacja:dokumentacja) 100%:0%, 50%:50%, 

0%:100%. Tubus o takim podziale światła zapewnia równomierny podział światła pomiędzy 

okularami a kamerą w proporcjach 50%:50%. 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dotykowego, wolnostojącego kolorowego panela LCD 

umożliwiającego sterowanie wszystkimi automatycznymi funkcjami mikroskopu i podglądem 

ustawionych wartości, bez konieczności mocowania go na statywie mikroskopu ani opcjonalnej 

zewnętrznej stacji dokującej? Proponowane rozwiązanie pozwala na w pełni swobodne 

zorganizowanie stanowiska pracy, bez konieczności ograniczania się do określonych miejsc, w 

których znajdować musi się panel LCD. 

Odpowiedź: 
 
Bez względu na możliwość zdalnego sterowania, (która na pewno jest wartością dodaną) panel 

sterujący musi również mieć możliwość zamontowania na mikroskopie, takie rozwiązanie bardzo 

często pozwala na lepsze gospodarowanie przestrzenią roboczą wokół mikroskopu. Jest to dla 

Zamawiającego ważne ze względu na izolację żywych fragmentów organów roślinnych pod 

mikroskopem stereoskopowym, który będzie znajdować się w pobliżu mikroskopu 

fluorescencyjnego.  

 

Pytanie: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywów planarnych, fluorytowych, korygowanych 

na nieskończoność o długości fokalnej 45mm o powiększeniach/ aperturze/ odległości roboczej: 

a. 4x/0,16/ 13mm, 

b. 10x/ 0,30/ 10mm, 

c. 40x/ 0,75/ 0,51mm, oraz obiektywów apochromatycznych planarnych, 

apochromatycznych korygowanych na nieskończoność o długości fokalnej 45mm o 

powiększeniach/ aperturze/ odległości roboczej: 

d. 20x/ 0,75/ 0,60mm, 

e. 60x/ 1,35/ 0,15mm? 

Proponowane obiektywy w żadnym stopniu nie odbiegają klasą ani jakością obrazu od 

wymaganych przez Zamawiającego, których parametry są zazwyczaj konkretne dla wiodących 

producentów. 



Odpowiedź: 
 
Parametry obiektywów wskazane w SIWZ są jedynie parametrami minimalnymi i Zamawiający 

dopuszcza możliwość złożenia oferty uwzględniającej obiektywy o większych odległościach 

roboczych przy spełnieniu pozostałych parametrów. Ze względu na dokonywanie mikroindukcji 

ekspresji genów Zamawiający preferuje, aby obiektyw o niskim powiększeniu 5x miał odległość 

roboczą minimum 18 mm. Zamawiający dopuszcza powiększenie 4x jednakże pod warunkiem, że 

odległość robocza będzie wyższa niż 18 mm.  

 

Pytanie: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obrotowego, motorycznego rewolweru z 8 pozycjami 

(zamiast 6) do instalowania filtrów fluorescencyjnych z nowoczesnym oświetlaczem rtęciowym o 

mocy 130W z połączeniem światłowodowym, wbudowaną przesłoną, regulacją intensywności 

świecenia lampy i żywotności min. 2000h?  

Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rewolweru z 8 pozycjami do instalowania filtrów. 

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że istotnym faktem jest możliwość montowania kostek 

zawierających filtry bez użycia narzędzi. Zamawiający nie dopuszcza oświetlacza rtęciowego z 

uwagi na to, że oświetlacz halidkowy jest bardziej ekonomiczny i daje światło o większej jasności 

przy tej samej mocy.  

 

Pytanie: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monochromatycznej kamery cyfrowej z gwintem typu 

C ze złączem typu FireWire/IEEE1394 o rozdzielczości 1376x1032 piksele, o takiej samej 

wielkości piksela, wielkości chipa, chłodzeniem w układzie Peltier, o jeszcze szerszych czasach 

ekspozycji w zakresie 0,1ms do 160s (ważnych w obrazu fluorescencyjnym i konfokalnym), 

funkcją biningu 2x 4x 8x? 

Odpowiedź: 
 
Ze względu na to, że część eksperymentów Zamawiającego będzie kontynuacją obserwacji, które 

udokumentowano przy użyciu kamery o rozdzielczości 1385x1040 pikseli, Zamawiający preferuje 

tę rozdzielczość, jako minimalną. Czas ekspozycji dłuższy niż 60s daje większe możliwości, ale ze 

względu na możliwość wystąpienia artefaktów, związanych z autofluorescencją jest przez 

Zamawiającego raczej unikany. 

Pytanie: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolorowej kamery cyfrowej z gwintem typu C ze 

złączem typu FireWire b/IEEE1394b o rozdzielczości 2448x1920 piksele, o takiej samej wielkości 

piksela, wielkości chipa,  o jeszcze szerszych czasach ekspozycji w zakresie 50us do 8s? 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza również tego typu kamerę. 


