SO.271.6.2018

Kraków dn. 31.08.2018 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 30 sierpnia 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie
dotyczące wymaganych parametrów granicznych określonych w Załącznik nr 1 do SIWZ z
dnia 20.08.2018 r. w/w procedurze przetargowej.
Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.
Pytanie nr 1:
Ad. Pkt. 4.3. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu z
zapisem zdjęć w formatach TIFF, MultiTIFF, JPG, ASCII oraz z samym odczytem (importem) zdjęć w
formacie BMP? Format ten ze względu na: zajmowanie dużej ilości pamięci, brak możliwości
kompresji obrazu wewnątrz pliku oraz nierozpoznawanie w języku HTML, jest coraz rzadziej
stosowany podczas zapisu zdjęć w programach graficznych służących do analizy, obróbki i
archiwizacji obrazu.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. Pkt. 4.3. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu z
zapisem zdjęć w formacie innym niż BMP.

Pytanie nr 2:
Ad. Pkt. 5.3. Zamawiający wymaga użycia w komputerze karty graficznej z pamięcią 4 GB o
wydajności nie mniejszej niż 3000 pkt. w teście wydajności Kart Graficznych Average G3D Mark. z
dnia 20 08.2018r. Czy Zamawiający dopuści kartę graficzną z pamięcią 4 GB o wydajności osiąganej
we wspomnianym teście Kart Graficznych na poziomie 2175 pkt., jeśli będzie to wystarczające do
płynnej i bezproblemowej pracy z opisywanym systemem i oprogramowaniem do zaawansowanej
akwizycji, obróbki i archiwizacji obrazów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. Pkt. 5.3. Zamawiający dopuszcza użycie w komputerze karty graficznej z pamięcią 4 GB o
wydajności mniejszej niż 3000 pkt. uzyskanych w teście wydajności Kart Graficznych Average G3D
Mark. z dnia 20 08.2018r. pod warunkiem zapewnienia przez dostawcę, że wydajność proponowanej
karty graficznej wystarczy do płynnej i bezproblemowej pracy z systemem i oprogramowaniem do
zaawansowanej akwizycji, obróbki i archiwizacji obrazów.

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

