
Szanowny Panie Prezesie, 

  

W nawiązaniu do treści ogłoszonego zamówienia proszę o wyjaśnienie następujących 
zapisów: 

- punkt 3  i punkt 8 – termin zamówienia nie później niż do 22.06.2015 roku do siedziby 
Reprezentanta Beneficjenta Projektu w Tanzanii proszę o wyjaśnienie: 

1)  jaka jest baza dostawy zgodnie z INCOTERMS 2010? 

2) przy wysyłce towaru poza EU i konieczności dokonania odprawy celne wywozowej na 
kogo ma być wystawiona faktura jako odbiorcę w Tanzanii? 

3) Czy odbiorca w Tanzanii dokona odprawy celnej przywozowej i jak liczony jest wymagany 
termin dostawy do siedziby Zarządu Livestock Training Agency w Dar-es-Salam w Tanzanii?  

4) Czy Zamawiający posiada wiedzę jaką procedurę celną, zastosują władze Tanzanii do tej 
przesyłki i jakie mogą w związku z tym powstać lokalne obciążenia finansowe (od kogo będą 
one wymagane)? 

5) w jakim terminie Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wybranemu w drodze 
przetargu oferentowi, aby wywiązać się on mógł z wymaganego terminu dostawy. 

- załącznik nr 1 punkt II mikroskop pokazowy; 

1) ponieważ mikroskop pokazowy ma współpracować z kamerą do rejestracji obrazów 
mikroskopowych, aby zagwarantować odpowiednią jakość obrazu wskazane jest 
zastosowanie obiektywów plan achromatycznych dających jednakową ostrość w całym polu 
obserwacji preparatu – czy w związku z tym Zamawiający dla mikroskopu pokazowego 
wymaga obiektywów plan achromatycznych o powiększeniach 4X, 10X, 40X, 100X?  

2) w przypadku oświetlaczy LED ze względu na ich żywotność nie jest wymagana ich 
wymiana, natomiast w przypadku żarówek halogenowych należy uwzględnić ich zapas – jaki 
zapas żarówek halogenowych wymaga Zamawiający na każdą sztukę mikroskopu z 
halogenowym źródłem światła? 

3) jakich filtrów wybielających do halogenowego źródła światła wymaga Zamawiający, aby 
zapewnić temperaturę barwową pozwalająca na właściwe odwzorowanie kolorów przez 
kamerę przy zmianie natężenia światła halogenowego bez konieczności jednoczesnego 
regulowania ustawień kolorów w oprogramowaniu kamery? 

4) czy przez tor wizyjny należy rozumieć głowicę trinokularową z niezależnym od obserwacji 
binokularowej torem wizyjnym? 

5) Jakie są minimalne wymagania rozdzielczości rejestrowanych przez kamerę obrazów 
mikroskopowych? (ma to podstawowe znaczenie do jakiego celu obrazy będą 
wykorzystywane) 

6) Czy kamera mikroskopowa pracująca z mikroskopem pokazowym ma mieć możliwości 
pokazywania uczestnikom szkolenia obrazu „na żywo” – czy powinna mieć gniazdo HDMI w 
celu bezpośredniego podłączenia do monitora lub projektora? 



7) czy kamera ma mieć możliwość zapisywania obrazów ii filmów spod mikroskopu bez 
konieczności podłączenia jej do komputera lub laptopa? 

8) czy kamera ma posiadać możliwość porównywania aktualnie oglądanego obrazu 
obserwowanego preparatu z wgranymi obrazami  wzorcowymi aby wykorzystać funkcje 
porównawcze podczas szkolenia? 

9) czy kamera ma mieć możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera przez złącze 
USB2, bezpośrednio pokazywać obraz na komputerze oraz umożliwiać transfer obrazów 
zarówno z jak i do kamery w celu porównywania z obrazami wzorcowymi aktualnie 
obserwowanych obiektów? 

10) czy do połączenia mikroskopu z kamerą ma być użyty odpowiedni łącznik optyczny? 

- załącznik nr 1 punkt II – 8 szt. mikroskopów podstawowych 

2) w przypadku oświetlaczy LED ze względu na ich żywotność nie jest wymagana ich 
wymiana, natomiast w przypadku żarówek halogenowych należy uwzględnić ich zapas – jaki 
zapas żarówek halogenowych wymaga Zamawiający na każdą sztukę mikroskopu z 
halogenowym źródłem światła? 

- załącznik nr 1 punkt II – 1 mikroskop stereoskopowy 

1) ponieważ przy zastosowaniu oświetlaczy halogenowych emitowana jest duża ilość ciepła 
oświetlenie halogenowe nie jest zalecane do obserwacji organizmów żywych, gdyż przy 
dłuższej obserwacji próbki dodatkowo wysychają i mogą ulec zniszczeniu – 
czy  Zamawiający szczególnie dla światła przechodzącego dopuszcza jako równoważne 
oświetlenie halogenowe? 

2) ) w przypadku oświetlaczy LED ze względu na ich żywotność nie jest wymagana ich 
wymiana, natomiast w przypadku żarówek halogenowych należy uwzględnić ich zapas – jaki 
zapas żarówek halogenowych do światła przechodzącego i jaki do światła odbitego wymaga 
Zamawiający na każdą sztukę mikroskopu z halogenowymi źródłami światła? 

3) czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie mikroskopu stereoskopowego jako 
mikroskopu pokazowego i czy w związku z tym mikroskop powinien być wyposażony w 
głowicę trinokularową aby umożliwić instalację toru wizyjnego? 

4) czy Zamawiający przewiduje użycie kamery do mikroskopu stereoskopowego, a jeżeli tak 
to o jakich parametrach? 

  

Proszę o pilną odpowiedź na te pytania abyśmy mogli na czas przygotować i złożyć ofertę. 

  

Z poważaniem 

Katarzyna Bojczewska  

po Kierownika Biura 


