
 

Szczecin, dnia 28.07.2022 r. 

ZZ-2380-65/22 

informacja na Platformę zakupową 
 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

zwanej dalej „uPzp” na dostawę specjalistycznych mikroskopów cyfrowych dla laboratoriów 

kryminalistycznych jednostek Policji w ramach Programu Modernizacji Policji 2022 r. 

 

  Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań 

z dnia 19.07.2022 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp: 

Pytanie 1:  

„Zgodnie z punktem dotyczącym konsoli Załącznika  nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści mikroskop, 

którego konsola posiada jedna śrubę oraz dwa przyciski „góra” i „dół” (z 3 stopniową regulacją czułości), które 

realizują  zarówno ruch śruby makro oraz mikrometrycznej? 

Uzasadnienie: wymagana funkcjonalność ( ruch  zgrubny/szybszy oraz ruch dokładny/wolniejszy) 

jest zachowana, tylko inaczej realizowana-poprzez jedno pokrętło i 2 przyciski na konsoli.” 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się mikroskop, którego konsola posiada jedną śrubę oraz dwa przyciski „góra” i „dół” (z 3 stopniową 

regulacją czułości), które realizują zarówno ruch śruby makro oraz mikrometrycznej. 

Pytanie 2:  

„Zgodnie z punktem dotyczącym łączenia obrazów 2D/3D Załącznika nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści 

mikroskop, z funkcją automatycznego łączenia obrazów 2D/3D w wymiarze 20000x20000 pikseli 

i zapewniającego uzyskanie obrazu o wielkości odpowiadającej całemu wymaganemu zakresowi ruchu stolika 

czyli 100x100 mm? Uzasadnienie: Wymagany w SWZ mikroskop łączy obrazy o wielkości 50000x50000 pikseli, 

ale nie większe niż maksymalny wymagany zakres ruchu stolika 100x100 mm. Oferowane rozwiązanie 

zachowuje wymaganą maksymalną wielkość zdjęcia w jednostce „mm”, nie tracąc na jakości obrazu,  

dzięki zastosowaniu znacznie większego od wymaganego sensora kamery (w profesjonalnej mikroskopii 

i kamerach mikroskopowych, rozmiar sensora jest najważniejszy pod kątem czułości, odwzorowania kolorów 

czy niskiego poziomu szumów – co przekłada się bezpośrednio na jakość obrazu). Dodatkowo rozwiązanie 

to pozwala na znacznie szybsze uzyskanie pełnowymiarowego obrazu (100x100mm). Wymagana funkcjonalność 

uzyskiwania maksymalnego, możliwego rozmiaru obrazu (definiowanego przez zakres ruchu stolika) 

jest zachowana.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza  zmiany, gdyż  rozmiar obrazu min. 50 000 pikseli x 50 000 pikseli  ma znaczenie 

podczas analizy dokumentów; badaniom poddawane są zazwyczaj dokumenty większego rozmiaru niż 100 mm 

x 100 mm. 

Pytanie 3:  

„Zgodnie z punktem dotyczącym szybkiego odwzorowania ustawień w Załączniku nr 2.2 do SWZ.  

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie dające możliwość szybkiego odwzorowania ustawień z wcześniej 

zapisanych plików przyporządkowanych dla danego typu procedur badawczych (lub zdjęć) przy jednoczesnym 



zapisywaniu wszystkich parametrów dla każdego zdjęcia? Uzasadnienie: Ilość zapisanych ustawień/procedur 

badawczych jest nieograniczona. Wymagana funkcjonalność szybkiego odwzorowania ustawień jest zachowana, 

tylko inaczej realizowana – poprzez zapisywanie parametrów wykonywanych zdjęć w plikach, bez ograniczenia 

ich ilości, równocześnie pokazując ustawienia użyte do wykonania zdjęcia, każdorazowo na tymże zdjęciu” 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się  oprogramowanie dające możliwość szybkiego odwzorowania ustawień z wcześniej zapisanych 

plików przyporządkowanych dla danego typu procedur badawczych (lub zdjęć) przy jednoczesnym zapisywaniu 

wszystkich parametrów dla każdego zdjęcia o ile nie zwiększy to rozmiaru efektu końcowego (pliku/zdjęcia). 

Pytanie 4: 

„Zgodnie z punktem dotyczącym automatycznej kalibracji w Załączniku nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający 

dopuści mikroskop z możliwością automatycznej kalibracji na dedykowanej płytce kalibracyjnej 

z automatycznym rozpoznawaniem odpowiedniej skali i przesuwem motoru XY we właściwe miejsce na płytce 

kalibracyjne za pomocą myszki komputera lub joysticka na konsoli? Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność 

automatycznej kalibracji jest zachowana, a sposób zmiany skali kalibracyjnej nie wydłuża czasu procedury.” 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się mikroskop z możliwością automatycznej kalibracji na dedykowanej płytce kalibracyjnej 

z automatycznym rozpoznawaniem odpowiedniej skali i przesuwem motoru XY we właściwe miejsce na płytce 

kalibracyjne za pomocą myszki komputera lub joysticka na konsoli. 

Pytanie 5: 

„Zgodnie z punktem dotyczącym bezpłatnych aktualizacji oprogramowania w Załączniku nr 2.2 do SWZ. 

Czy Zamawiający może sprecyzować co oznacza dożywotnie bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego 

mikroskopem? Czy chodzi o koniec życia/produkcji oferowanego modelu? Uzasadnienie: Na rynku standardem 

jest rozwijanie oprogramowania przez określony czas, np. od 5 do 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia. 

Dożywotnie bezpłatne aktualizacje są terminem niejasnym i rodzą ryzyko uniemożliwienia prawidłowego 

skalkulowania ceny oferty.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż przez dożywotnie bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego mikroskopem 

rozumie bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego mikroskopem przez okres minimum 10 lat  

od zakończenia produkcji urządzenia. 

Pytanie 6: 

„Zgodnie z punktami dotyczącymi zapewnienia dostępności sprzętu zastępczego oraz darmowej kalibracji sprzętu 

w Załączniku nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający może sprecyzować o konkretny czas świadczenia usług 

następujące zapisy: ”w przypadku awarii zestawu (również po okresie gwarancji), serwis dostarczy zestaw 

zamienny w takiej samej, adekwatnej lub wyższej konfiguracji na czas serwisowania” oraz „darmowa kalibracja 

oraz konserwacja sprzętu min. 1 raz w roku”? Uzasadnienie: W/w zapisy nie określają w sposób precyzyjny 

warunków istotnych do obliczenia ceny oferowanego mikroskopu. Typowo takie usługi są oferowane dla okresu 

świadczonej gwarancji.” 

Odpowiedź: 

Odnośnie zapewnienia dostępności sprzętu zastępczego oraz darmowej kalibracji sprzętu Zamawiający 

doprecyzował zapisy w powyższym zakresie: 

- w przypadku awarii zestawu, serwis producenta na własny koszt dostarczy zestaw zamienny w takiej samej, 

adekwatnej lub wyższej konfiguracji na czas serwisowania – przez okres gwarancji oraz 5 lat po jej upływie; 



- darmowa kalibracja oraz konserwacja sprzętu min. 1 raz w roku – od dnia podpisania protokołu zdawczo 

odbiorczego - 10 lat. 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2.2 do SWZ, 

który przekazuje w załączeniu do odpowiedzi. 

 

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium dla części 1 i 2 pozostaje bez zmian, 

tj. 08.08.2022r. 
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