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Znak: AE/ZP-27-31/16                   Tarnów, 2016-03- 23 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę    
mikroskopu laboratoryjnego świetlnego z systemem akwizycji obrazu dla Specjalistycznego 
szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 
 
W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Załącznika Nr 7 poz. 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu 

dostawy do 46 dni od daty podpisania umowy?   

2. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar 

umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy  na 0,3% wartości przedmiotu umowy za 

każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy? 

3. Dotyczy Załącznika Nr 7 poz. 1 - Czy dopuszczą Państwo mikroskop bez wyskalowanego 

pokrętła intensywności oświetlenia?  

4. Czy dopuszczą Państwo mikroskop z wbudowanym oświetleniem halogenowym (12V30W) 

lub LED o długiej żywotności (co najmniej 50 000 godzin), które nie wymaga zastosowania 

filtrów typu Daylight dzięki utrzymaniu stałej temperatury barwowej, w których dostęp do 

żarówki jest z boku bazy mikroskopu? 

5. Czy dopuszczą Państwo tubus o regulacji rozstawu źrenic w zakresie 55-75mm bez korekcji 

dioptryjnej, w zamian za to korekcja dioptryjna jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalnych 

okularów przystosowanych do użytku osób noszących okulary? 

6. Dotyczy Załącznika Nr 7 poz. 8 - Czy dopuszcza Państwo następujące obiektywy: 

HI PLAN 4x/0.10 WD=18mm,  do użytku z oraz bez szkiełka nakrywkowego 
      HI PLAN 10x/0.25 WD =12mm, do użytku z oraz bez szkiełka nakrywkowego 
      HI PLAN 20x/0.40 WD=0,9mm, do użytku z szkiełkami nakrywkowymi o grubość 0,17mm 
      HI PLAN I 40x/0.50 WD 2mm, do użytku z szkiełkami o maksymalnej grubości 1,1mm 
      N PLAN 63x/0.80 WD=0,26mm, do użytku z szkiełkami o grubości 0,17mm 

7. Dotyczy Załącznika Nr 7 poz. 11 - Czy dopuszczą Państwo kamerę o następujących 

parametrach: 

      Maksymalna rozdzielczość: 3648×2736 

      Rozdzielczość dla podglądu na żywo: 1280×720, z czasem odświeżania 30fps, 

      Matryca typu CMOS 1/ 2.3’’ 
      Wielkość matrycy: 6.1 mm × 4.6 mm 

      Wielkość piksela: 1.67 µm × 1.67 µm 

      Czas ekspozycji: 0.5 msec – 500 msec 

      Szybkość odświeżania obrazu dla konkretnych rozdzielczości 

      1280×720 – 50 Hz / 60 Hz – 30 fps 

      1920×1080 – 50 Hz / 60 Hz / 25 Hz / 30 Hz – 30 fps 
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     1600×1200 – 10 fps 1600x1200 – 10 fps 

     1024x768 – 24 fps  

     1400x1050 – 13 fps 

     1024x768 – 24 fps 

     Mocowanie: standard C-mount 

        Połączenie z komputerem: USB 2.0, tryb pracy samodzielnej, możliwość sterowania pilotem,    

bądź z poziomu kamery, możliwość podpięcia kamery przez  gniazdo HDMI bezpośrednio do 

monitora  

      Dołączone zostanie oprogramowanie sterujące funkcjami kamery  

      Format zapisu obrazu/filmu z poziomu komputera JPG / TIF / AVI oraz  z poziomu kamery   

JPG / MP4 

      Wzmocnienie od1-12x 

     Współpracuje z systemem operacyjnym Windows 7, Mac OS X. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 46 dni od daty podpisania umowy. 

Ad. 2  
Zamawiają nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu                

XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie 

będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  

Ad. 3 – Ad. 7 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zamawiający poprawia oczywistą omyłką pisarską w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt V  
 zapis o treści: (…) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 

dnia 14.04.2015r. do godz. 10
00

 (…) 

zmienia na: (…) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 

14.04.2016r. do godz. 10
00

 (…) 
 

W związku z odpowiedzią Ad. 1, Zamawiający w trybie  art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  (Dz.U. z  2015  poz. 2164) wprowadza zmianę w  treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt I -  INFORMACJE  OGÓLNE 
zapis o treści:  (…) Termin realizacji:  
-  jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 28 dni od daty podpisania umowy (…),   

zmienia na:  (…) Termin realizacji:  
-  jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 46 dni od daty podpisania umowy (…),   

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt XV ppkt 1 -  OGÓLNE WARUNKI  
UMOWY 
zapis o treści: Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do  Zamawiającego na  koszt i  

ryzyko  Wykonawcy oraz  jego instalacja i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego 

miejscu - do 28 dni od daty podpisania umowy. 
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zmienia na: Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do  Zamawiającego na  koszt i  ryzyko  

Wykonawcy oraz  jego instalacja i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu - 

do 46 dni od daty podpisania umowy. 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt XV ppkt 3 -  OGÓLNE WARUNKI  
UMOWY 
zapis o treści: Wykonawca zrealizuje: 

 - jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 28 dni od daty podpisania umowy (…),   

zmienia na: Wykonawca zrealizuje: 

 - jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 46 dni od daty podpisania umowy (…),   

 

W  Załączniku Nr 7 do SIWZ w  punkcie nr  17     
zapis o treści: Dostawa przedmiotu zamówienia   w terminie do  28 dni od daty podpisania 

umowy. 
Zmienia na: Dostawa przedmiotu zamówienia   w terminie do  46 dni od daty podpisania umowy. 
 
 

W związku z udzieloną odpowiedzią w Ad. 1 Zamawiający działając na podstawie art.38 

ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin 

składania i otwarcia  ofert na: 

            -  składanie ofert do dnia 18.04.2016r. godz. 10:00 
            - otwarcie ofert w dniu 18.04.2016r. godz. 11:00 
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                

w punkcie  III.11, V, X.1, XI.1, Załącznika Nr 7 pkt 17 do SIWZ  oraz zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 7 do SIWZ po dokonanej zmianie. 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 
 


