SO.271.6.2018

Kraków dn. 04.09.2018 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24 sierpnia
2017r. poz.1579 z późn. zmianami), którego przedmiotem jest:
„dostawa mikroskopu stereoskopowego do digitalizacji zbiorów wraz z instalacją i konfiguracją do
pracy w środowisku Zamawiającego”
Procedura ogłoszona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610485-N-2018 w dniu
29.08.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.09.2018 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany
zakres przedmiotowy.
Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.
Pytanie nr 1:
Czy ze względu na konieczność zastosowania drugiej stawki VAT Zamawiający wyrazi zgodę na
rozszerzenie formularza ofertowego oraz pozostałych załączników (jeśli to konieczne) o dodatkowy
zapis?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z podpisaną umową projektową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym IB PAN ma
zakupić, dla potrzeb realizacji projektu OZwRCIN, mikroskop stereoskopowy do digitalizacji zbiorów
wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego.
Tak opisany przedmiotowy sprzęt do digitalizacji zbiorów naukowych może zostać rozliczony ze
środków przedmiotowego projektu.
W przypadku konieczności zastosowania drugiej stawki VAT Wykonawca może rozszerzyć formularz
ofertowy o dodatkowy zapis.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści mikroskop o zakresie powiększeń od 5x do 150x (z okularami 10x), z
możliwością wymiany obiektywów zwiększających ten zakres (punkt 1.6)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Ze względu na potrzebę fotografowania szeregu diagnostycznych szczegółów niewielkich obiektów
muzealnych (0,1 mm), ich budowy komórkowej oraz struktury powierzchni, zamawiający wymaga
użycia obiektywu o minimalnej odległości roboczej 60 mm, umożliwiającym powiększenie min.
155×.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści wysokorozdzielczą kolorową kamerę cyfrową o rozdzielczości minimalnej
12 Mpx (punkt 3.1)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza użycia kamery cyfrowej o rozdzielczości niższej niż 16 Mpx. Obiekty
które będą fotografowane w ramach projektu zamawiającego charakteryzują się wieloma cechami
diagnostycznymi widocznymi bardzo często znacznie lepiej na zdjęciach o wysokiej rozdzielczości,
niż w obrazie na żywo spod mikroskopu . Publikacja zdjęć wysokiej rozdzielczości on-line w ramach
projektu OZwRCIN ułatwi prawidłową identyfikacje cech zdigitalizowanych obiektów niezbędną w
prowadzonych pracach badawczych.

Pytanie nr 4:
Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2 pkt d)
Czy Zmawiający wyrazi zgodę by sprzęt zastępczy został dostarczony w przypadku gdy czas naprawy
będzie dłuższy niż 21 dni roboczych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Z uwagi na harmonogram projektu OZwRCIN Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną
zmianę.

Pytanie nr 5:
Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2 pkt f)
Ze względu na trudność interpretacyjną zapisu wnioskujemy aby wprowadzić zapis:
„w przypadku 3 awarii tego samego elementu/modułu/podzespołu w okresie gwarancyjnym,
Zamawiający ma prawo żądać wymiany tego elementu/modułu/podzespołu na nowy; okres gwarancji
na ten element/moduł/podzespół będzie biegł od nowa”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralna część SIWZ.
Z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają one na konieczność
przedłużenia terminu składania ofert.
Bogumiła Kurzydło, Krzysztof Stachowicz
Otrzymują:
1.
2.
3.

Uczestnik postępowania
Strona internetowa IB PAN
a/a

