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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zakup: „Mikrotomu – dostawa, instalacja i uruchomienie 

w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. „Ochrona ex-situ dziko rosnących 

zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej”” 

 

Numer ogłoszenia: 121221 – 2013 

Zapytanie:   

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania mikrotomu z zakresem 

grubości cięcia od 0,5μ do 60μ w krokach:  

 od 0,5 – 2 μm krok 0,5 μm  

 od 2 - 10 μm krok 1 μm  

 od 10-20 μm krok 2 μm  

 od 20-60 μm krok 5 μm  

 

Odpowiedź:  

Proponowana zmiana nie pozwala na wykonanie przekrojów grubości 22 mikrometry, co w 

przypadku stosowanych przez nas metod uniemożliwia uzyskanie wyników dobrej jakości. 

Zamawiający wymaga minimalny zakres ustawień grubości cięcia w krokach: 

od 0 – 2 μm krok 0,5 μm  

od 2 – 10 μm w krokach co 1μm  

od 10 – 60 μm w krokach co 2μm 

Zapytanie:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania mikrotomu z 

dwustopniową funkcją trymowania 10μm i 30μm.  
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Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga przynajmniej czterostopniowej regulacji trymowania. 

Zapytanie:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania płyty grzewczej z zakresem 

temperatury od temp. pokojowej do 90°C.  

Odpowiedź:  

Ze względu na jednoczesne wykorzystanie płyty do denaturacji Zamawiający wymaga 

temperaturę 100°C. 

 

Zapytanie:   

 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania 2 opakowań noży pokrytych 

teflonem przeznaczonych do twardych materiałów i 2 opakowań noży uniwersalnych ze 

stali szlachetnej. Każde opakowanie po 50 sztuk ostrzy.  

 

Odpowiedź:  

Ze względu na twardość niektórych nasion oraz obiektów zdrewniałych Zamawiający wymaga 

noży węglikowo-wolframowych. 

 

 


