UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Katowice dn. 17 grudnia 2009 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/88/09
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej 206 000 € na:

DOSTAWA MIKROSKOPÓW:
Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:
w zakresie części A – mikroskop stereoskopowy MSZ - 10 szt.;
w zakresie części B - mikroskop stereoskopowy - 4 szt.
w zakresie części C – mikroskop laboratoryjny - 12 szt.;
w zakresie części D – mikroskop polaryzacyjny z kamerą – 1 szt.
w zakresie części E – mikroskop odwrócony do badań z wykorzystaniem technik fluorescencji i kontrastu reliefowego - 1 szt.
w zakresie części F – mikroskop kontrastowo-fazowy do obserwacji jasno i ciemnopolowych - 1 szt.;
w zakresie części G - mikroskop biologiczny do badań w świetle przechodzącym – 16 szt.;
w zakresie części H – mikroskop stereoskopowy laboratoryjny - 4 szt.;
w zakresie części I - mikroskop przenośny ALL- IN - 2 szt.;
w zakresie części J – mikroskop badawczy o obudowie modułowej – 1 szt.;
w zakresie części K – mikroskop badawczy biologiczny wraz z systemem cyfrowej dokumentacji badań mikroskopowych - 1 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do
Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy:
Dotyczy części C
Czy Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące odległości roboczej dla obiektywów 20x i 40x , gdyż
powtórzenie tej samej wartości dla trzech różnych obiektywów wskazuje raczej na błąd w druku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie części C:
CZĘŚĆ C - MIKROSKOP LABORATORYJNY ( np. OPTEK HI END) - szt.12
1. Okulary szerokopolowe o powiększeniu WF10x (22mm),
2. Głowica binokularowa obrotowa (nachylenie 30° ),
3. Obiektywy Planachromat
- PL 4x/0.10
odległość robocza 17,5 do 21 mm
- PL 10x/0.25 + 20x odległość robocza 8,8 do 9,5 mm
- PL 20x/0.65
odległość robocza 8,6 do 8,8 mm
- PL 40x/0.65
odległość robocza 0,56 do 0,66 mm
- PL 100x/1.25
odległość robocza 0,33 do 0,36 mm
4. Miska rewolwerowa cztero lub pięciopunktowa cofnięta,
5. Stolik min. 210 x 140 mm, z zakresem przesuwu min. 75x50mm,
6. Przysłona irysowa z gniazdem filtrów,
7. Kondensor Abbego NA=1.25 z układem centrującym,
8. Oświetlenie przechodzące 6V 20W halogenowe z regulacją natężenia.
9. EPI fluorescencja 110V/220V, żarówka rtęciowa 100W/DC, zmienna długość fali,
10. Tor wizyjny CCD camera 0,4x do 1x z adapterem,
11. Tor wizyjny dla aparatu cyfrowego (np. Canon serii A 630, 640).
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2. Pytanie Wykonawcy:
Dotyczy część D
Zgodnie z danymi producenta, najnowsza wersja kamery UI-1485LE posiada prędkość migawki w zakresie
75μs – 2745 ms. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie w/w modelu
spełniającego podane parametry?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania modelu spełniającego zaproponowane parametry.
3. Pytanie Wykonawcy:
Dotyczy część G
Czy Zamawiający dopuści wygodniejszą i nowocześniejszą nasadkę z regulacją kątową odległości rurek
okularowych i korekcją dioptryczną na jednej rurce okularowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
NIE, zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych rozwiązań.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu
oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ powodującymi konieczność wprowadzenia zmian do
teści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, wyznaczając go na dzień:
Termin składania ofert upływa 06-01-2010 r. o godzinie 10:30
Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.69
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa 04-02-2010
Otwarcie ofert nastąpi 06-01-2010 o godzinie 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

specjalista
Aneta Knapik
……………………………………………………….
Sekretarz Komisji Przetargowej:
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