
 

 

 

 

Warszawa, dnia 25.05.2021 r. 

                                                                                                     

…………………………………. 

                                                                          Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie rozeznania rynku na „Zakup oraz dostawę mikroskopu-epi do analizy jakości 

i żywotności nasion w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski - (znak sprawy BZP.26.2.4.2021FL)   

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

I. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 3. 
Czy Zamawiający oczekuje mikroskopu z systemem skorygowanym na nieskończoność? Nie ma  

możliwości zmiany korygowania sytemu optycznego ze skończonej długości (np. 160mm) na 

nieskończona długość? 

Odpowiedź: 

Mikroskop ma być skorygowany na nieskończoną długość tubusu. 
 
Pytanie nr 4. 
Czy Zamawiający dopuści mikroskop z okularami o polu widzenia 22 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu z okularami o polu widzenia 22 mm 

 

Pytanie nr 5. 
Prosimy o doprecyzowanie jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający opisując je jako „nasadka 

okularowa o polu widzenia minimum 25 mm”. Czy  chodzi o średnice wewnętrzna tubusów 

okularowych czy raczej o pole widzenia okularów? 

Odpowiedź: 

Liczba 25 stanowi minimalną oczekiwaną liczbę polową. 

 

Pytanie nr 6. 
Prosimy o określenie jakiej klasy obiektywów oczekuje Zamawiający ?  Achromaty? Planachromaty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie oczekuje konkretnej klasy obiektywów. 

 

Pytanie nr 7. 
Czy Zamawiający dopuści aby obiektyw 5x miał możliwość obserwacji tylko w jasnym polu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza aby obiektyw 5x miał możliwość obserwacji tylko w jasnym polu 

 
 
 



 

 

 
 
 
Pytanie nr 8. 
Prosimy o doprecyzowanie parametru „Obiektyw do obserwacji w świetle jasnym 2x”? Czy chodzi o 

obiektyw o powiększeniu 2x do obserwacji w jasnym polu? 

Odpowiedź: 

Tak, ten obiektyw jest zwolniony z wymogu odległości roboczej 10mm i pracy w ciemnym polu. 

 

Pytanie nr 9. 
Prosimy o doprecyzowanie jakiego rozwiązania oczekuje zamawiający opisując je jako mechanizm 

przesuwu w osiach X/Y/R? Co oznacza litera R? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje rozwiązania w postaci stolika obrotowego 

 

Pytanie nr 10. 
Czy zamawiający wymaga, aby analizator miał możliwość obrotu w zakresie 0-180 stopni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby analizator miał możliwość obrotu w zakresie 0-180 stopni? 

 

Pytanie nr 11. 
Czy zamawiający wymaga, aby polaryzator miał możliwość ustawienia stałych pozycji 0, 45, 90 

stopni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby polaryzator miał możliwość ustawienia stałych pozycji 0, 45, 90 

stopni? 

 

Pytanie nr 12. 
Czy zamawiający dopuści obiektyw 2,5x? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza obiektyw 2,5x 

 

Pytanie nr 13. 
Czy zamawiający dopuści moduł oświetlacza LED równoważny mocą lampy halogenowej 

12V/100W? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza moduł oświetlacza LED równoważny mocą lampy halogenowej 12V/100W 

 

Pytanie nr 14. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od 

dnia podpisania Umowy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od dnia 

podpisania Umowy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie: 

1. W zakresie rozdziału IV ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu 

Skreśla się dotychczasową treść: 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 4 tygodni od 
dnia zawarcia umowy. 

i wprowadza nowe brzmienie: 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 6 tygodni od 
dnia zawarcia umowy. 

2. W zakresie rozdziału X ust. 2 pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu 

Skreśla się dotychczasową treść: 

2) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) 
- W ramach Kryterium „Termin realizacji zamówienia” oznaczone jako „T”, oferta zostanie 
oceniona na podstawie określonego przez Wykonawcę w pkt 2 w formularzu oferty, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, terminu wykonania zamówienia: 
 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”, zostanie 
dokonana na podstawie poniższej punktacji: 

 

Termin realizacji 
zamówienia 

Liczba punktów przyznanych 
badanej ofercie w kryterium termin 
realizacji zamówienia „T” 

do 4 tygodni 0 

do 3 tygodni 10 

do 2 tygodni 20 

poniżej 2 tygodni 20 

 
Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium „Termin realizacji 
zamówienia” „T” wynosi 20 pkt. 
 
UWAGA: Zgodnie z Rozdziałem IV ogłoszenia o zamówieniu maksymalny termin wykonania 
zamówienia wynosi do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. W przypadku podania przez 
Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego 
w pkt 2 do formularza ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 
warunkami zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 w formularzu ofertowym terminu realizacji 
zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin wykonania 
zamówienia czyli do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, a w ramach ww. kryterium oferta 
otrzyma 0 pkt. 
 
Minimalny termin wykonania zamówienia, za który Wykonawca może otrzymać maksymalną 
liczbę punktów w kryterium, wynosi do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca, który 
zaoferuje termin wykonania zamówienia, krótszy niż do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy 
otrzyma 20 pkt. Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów za realizację zamówienia 
w terminie krótszym niż do 2 tygodni. 

 

 



 

 

 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

2) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Termin realizacji zamówienia” 
(T) - W ramach Kryterium „Termin realizacji zamówienia” oznaczone jako „T”, oferta 
zostanie oceniona na podstawie określonego przez Wykonawcę w pkt 2 w formularzu 
oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, terminu wykonania 
zamówienia: 

 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”, zostanie 
dokonana na podstawie poniższej punktacji: 

 

Termin realizacji 
zamówienia 

Liczba punktów przyznanych 
badanej ofercie w kryterium termin 
realizacji zamówienia „T” 

do 6 tygodni 0 

do 3 tygodni 10 

do 2 tygodni 20 

poniżej 2 tygodni 20 

 
Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium „Termin realizacji 
zamówienia” „T” wynosi 20 pkt. 
 
UWAGA: Zgodnie z Rozdziałem IV ogłoszenia o zamówieniu maksymalny termin wykonania 
zamówienia wynosi do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. W przypadku podania przez 
Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego 
w pkt 2 do formularza ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 
warunkami zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 w formularzu ofertowym terminu realizacji 
zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin wykonania 
zamówienia czyli do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, a w ramach ww. kryterium oferta 
otrzyma 0 pkt. 
 
Minimalny termin wykonania zamówienia, za który Wykonawca może otrzymać maksymalną 
liczbę punktów w kryterium, wynosi do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca, który 
zaoferuje termin wykonania zamówienia, krótszy niż do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy 
otrzyma 20 pkt. Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów za realizację zamówienia 
w terminie krótszym niż do 2 tygodni. 

3. W zakresie załącznika nr 1 ust. 2 do ogłoszenia - Wzór formularza ofertowego 

Skreśla się dotychczasową treść: 

2. ZOBOWIĄZUJEMY się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ………….  
(proszę podać) tygodni od dnia zawarcia umowy (nie później niż 4 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy, przedział czasowy realizacji zamówienia został określony w 
Rozdziale X ust. 2 pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu. 

i wprowadza nowe brzmienie: 

2. ZOBOWIĄZUJEMY się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ………….  
(proszę podać) tygodni od dnia zawarcia umowy (nie później niż 6 tygodni od dnia 
zawarcia umowy, przedział czasowy realizacji zamówienia został określony w 
Rozdziale X ust. 2 pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu. 

 



 

 

 

 

4. W zakresie załącznika nr 2 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

w ust. 1 po pkt. 12 dodaje się pkt. 13 o treści: 
 

13. Obiektywy o odległości roboczej powyżej 10mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Podpisał 

Z-ca dyrektora ds. 

administracyjno-technicznych 

(-) Piotr Zakrzewski 


