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WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy: postepowania o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopu mobilnego,  
                  sygnatura sprawy: ZP-21-109BN 
 

 W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu,  
działając zgodnie z art. 284 ust. 2  ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa 
Pzp, SPSKM jako Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1  dot.: opisu przedmiotu zamówienia, pkt 1:  
Czy Zamawiający dopuści zmotoryzowany układ wewnętrznego ogniskowania umożliwiający uzyskiwanie ostrego 
obrazu w odległości roboczej od co najwyżej 200 do co najmniej 415 mm, optyka apochromatyczna?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 2  dot.: opisu przedmiotu zamówienia, pkt 3:  
Czy Zamawiający dopuści mikroskop o bazie stereoskopii o wartości 22mm dla uzyskania odpowiedniej głębi ostrości 
i orientacji przestrzennej w polu operacyjnym i przyzna maksymalną liczbę punktów za proponowane rozwiązanie?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 3  dot.: opisu przedmiotu zamówienia, pkt 7:  
Czy zamawiający dopuści mikroskop z zakresami ruchu bardziej odpowiadającymi specyfice laryngologicznej tj.                          

z zakresem pochyłu głowicy w przód 110 stopni, zakresem pochyłu głowicy w tył 30 stopni oraz bocznym przechyłem 

36 stopni w lewo i 36 stopni w prawo (pozostałe parametry bez zmian)? Odp. Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 4  dot.: opisu przedmiotu zamówienia, pkt 9, 23:  
Czy zamawiający dopuści zakup mikroskopu wyposażonego w halogenowe źródło światła o mocy 100 W (albo 
ksenonowe o mocy 180 W*) z wbudowanym modułem do szybkiej wymiany o tej samej mocy?   
Odp. Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 5  dot.: opisu przedmiotu zamówienia, pkt 18, 19:  
Czy zamawiający dopuści zakup mikroskopu z podglądem asystenckim, bocznym, łamanym w 2 osiach, podgląd 
uchylny w zakresie 180 stopni? Odp. Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 6  dot.: opisu przedmiotu zamówienia, pkt 22:  
Czy Zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w przycisk nożny przewodowy sterujący funkcjami: powiększenie, 
ogniskowanie, zmiana natężenia światła? Odp. Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 7  dot.: opisu przedmiotu zamówienia  
Czy Zamawiający przyzna dodatkowych 10 punktów za pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia 
mikroskopu nad polem operacyjnym co realnie poprawi bezpieczeństwo pracy urządzenia?  
Odp. Zamawiający wymagania określił w SWZ. Punktacja pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 8  dot.: opisu przedmiotu zamówienia  
Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za mechaniczne wyważanie statywu oparte o intuicyjną, obrazkową 
instrukcję wyświetlaną na panelu sterującym statywu krok po kroku z dokładnymi instrukcjami postępowania?  
Odp. Zamawiający wymagania określił w SWZ. Punktacja pozostaje bez zmian.  
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