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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ /PYTANIA I ODPOWIEDZI/ 

________________________________________________________ 

 

L. dz. DZP-291-1869-299/2022        Kraków, dn. 12.05.2022 r. 

 

INFORMACJA 

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-1869/2022 pn. „Zakup  

i dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” Zamawiający – Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków,  

al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Pytanie nr 1:   

Czy Zamawiający dopuści mikroskop ze statywem bez kolumny – jak w załączniku 1? Takie 

rozwiązanie umożliwia obrót głowicy w uchwycie o około 240 stopni. 

Odpowiedź nr 1:   

Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu ze statywem bez kolumny. 

 

Pytanie nr 2:   

Czy Zamawiający dopuści regulacje ± 5 dioptrii w okularach? 

Odpowiedź nr 2:   

Zamawiający  dopuszcza regulację ± 5 dioptrii w okularach. 
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Pytanie nr 3:  

Jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający opisując je jako mechanizm ogniskowania makro  

z regulacją napięcia? Czy chodzi o mechanizm ogniskowania makro, który ma możliwość 

regulacji siły docisku śruby makro? 

Odpowiedź nr 3:  

Zamawiający ma na myśli mechanizm ogniskowania makro z regulacją napięcia śrub 

ogniskujących. 

 

Pytanie nr 4:  

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop o regulacji rozstawu źrenic w zakresie 54-76 mm? Jest 

to rozstaw wystarczający do obsługi mikroskopu przez dorosłą osobę. 

Odpowiedź nr 4:  

Zamawiający dopuszcza mikroskop o regulacji rozstawu źrenic w zakresie 54-76 mm. 

 

Pytanie nr 5:  

Rozumiemy, że opisane liczbowo parametry takie jak: pole widzenia okularów, zakres 

powiększeń,  zakres korekcji dioptrii, moc oświetlenia LED należy traktować jako minimalne? 

Odpowiedź nr 5: 

Opisane liczbowo parametry techniczne: pole widzenia okularów, zakres powiększeń,  zakres 

korekcji dioptrii, moc oświetlenia LED należy traktować,  jako minimalne, zgodnie z zapisami 

SWZ Rozdział II pkt 2. 

  

Pytanie nr 6:  

Czy Zamawiający wymaga by pokrętło nastawy powiększenia zoom było wyskalowane  

w zakresie pracy, co najmniej w siedmiu pozycjach w celu umożliwienia powtarzalności 

ustawienia powiększeń? 

Odpowiedź nr 6:  

Zamawiający nie specyfikował i  nie wymaga aby  pokrętło nastawy powiększenia zoom było 

wyskalowane w zakresie pracy, co najmniej w siedmiu pozycjach w celu umożliwienia 

powtarzalności ustawienia powiększeń. 
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Pytanie nr 7:  

Czy mikroskopy mają posiadać możliwość czasowego zablokowania dowolnie ustawionego 

powiększenia narzędziem, co uniemożliwia jego przypadkową zmianę czy nie potrzeba takiej 

blokady? 

Odpowiedź nr 7:  

Zamawiający nie specyfikował i  nie wymaga takiej blokady. 

 

Pytanie nr 8:  

Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop posiadał certyfikat CE dla wyrobu medycznego 

oraz/lub certyfikat RoHS, czy wystarczy zwykłe CE jak dla urządzenia elektrycznego AGD? 

Odpowiedź nr 8:  

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział II pkt 6 ppkt 3) Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE,  

a innych certyfikatów nie wymaga.  

 

Pytanie nr 9:  

Czy oferent powinien zapewnić autoryzowany serwis producenta mikroskopów na terenie 

Polski? 

Odpowiedź nr 9:  

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie wymaga, aby oferent zapewnił autoryzowany serwis 

producenta mikroskopów na terenie Polski. 

 

Pytanie nr 10:  

Czy Zamawiający wymaga by okulary mikroskopów posiadały zdejmowalne, nadające się do 

mycia, gumowe nakładki/muszle oczne? 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający nie specyfikował i nie wymaga, aby okulary mikroskopów posiadały 

zdejmowalne, nadające się do mycia, gumowe nakładki/muszle oczne. 
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Pytanie nr 11:  

Jakiej minimalnej wysokości kolumny statywu wymaga Zamawiający? 

Odpowiedź nr 11:  

Zamawiający nie precyzuje minimalnej wysokości kolumny statywu, jednak musi ona posiadać 

wartość umożliwiającą swobodną obserwację próbek owadów umieszczonych na szpilkach 

entomologicznych.  

 

Pytanie nr 12:  

Czy Zamawiający wymaga by górne/odbite oświetlenie miało możliwość regulacji kąta 

ustawienia czy ma być nieruchome? 

Odpowiedź nr 12:  

Zamawiający nie specyfikował i  nie wymaga regulacji kąta padania światła górnego/odbitego. 

 

Pytanie nr 13:  

Czy jasność światła odbitego i przechodzącego ma być regulowana osobnymi pokrętłami 

niezależnie od włącznika światła, co umożliwia mieszanie w dowolnych proporcjach obu 

oświetleń? 

Odpowiedź nr 13:  

Zamawiający nie wymaga  osobnego pokrętła do regulacji światła odbitego i przechodzącego.  

 

Pytanie nr 14:  

Czy mikroskopy mają posiadać dodatkowy pierścień, którym można zabezpieczyć głowicę  

w bezpiecznej pozycji przed upadkiem na oglądany obiekt przy nieuważnym użytkowaniu, np. 

przy obrocie głowicy? 

Odpowiedź nr 14:  

Zamawiający nie specyfikował i nie wymaga aby mikroskopy posiadały dodatkowy pierścień, 

którym można zabezpieczyć głowicę w bezpiecznej pozycji przed upadkiem na oglądany obiekt 

przy nieuważnym użytkowaniu, np. przy obrocie głowicy. 
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Załącznikiem do Pytania nr 1 jest rycina mikroskopu, którą Zamawiający zamieszcza 

w oddzielnym pliku.  

                                       

 

 

 

      

…………………………………………………….……………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
(podpis) 

 


