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Szczecin, dn. 04.03.2019r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup mebli i
sprzętu laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w
ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji
Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Odpowiedzi na pytania
W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.01.2019 pod
numerem 2019/S 022-047447, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
http://bip.muzeum.szczecin.pl; pn.: „Zakup mebli i sprzętu laboratoryjnego dla Działu Konserwacji
Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup
wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

DLA ZADANIA NR 3 – ZAKUP MIKROSKOPU Z OPRZYRZĄDOWANIEM
Pytanie 1:
Czy zestaw do epifluorescencji spełni warunek obserwacji w świetle odbitym ?
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz:
SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Dla zadania nr 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem – Specyfikacja techniczna – Mikroskop laboratoryjny – 1szt – Właściwości: Skład
zestawu – Zestaw do epifluorescencji dodaje się:


umożliwiający obserwację w świetle odbitym

SIWZ Załącznik nr 3.III – formularz cenowo – przedmiotowy – dla zadania 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem – Specyfikacja techniczna – Mikroskop laboratoryjny – 1szt – Właściwości: Skład
zestawu – Zestaw do epifluorescencji dodaje się:


umożliwiający obserwację w świetle odbitym.
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Pytanie 2:
Jakie okulary wymaga Zamawiający?
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz:
SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Dla zadania nr 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem – Specyfikacja techniczna – Mikroskop laboratoryjny – 1szt – Właściwości:
mikroskop – optyka - dodaje się:


Okulary o powiększeniu 10 x o polu widzenia min. 22 mm

SIWZ Załącznik nr 3.III – formularz cenowo – przedmiotowy – dla zadania 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem – Specyfikacja techniczna – Mikroskop laboratoryjny – 1szt – Właściwości:
mikroskop - optyka - dodaje się:


Okulary o powiększeniu 10 x o polu widzenia min. 22 mm

Pytanie 3:
W punkcie dotyczącym kamery mówi się o dwóch mikroskopów natomiast jest wskazany tylko jeden ,
gdzie są parametry drugiego mikroskopu?
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz:
SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Dla zadania nr 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem – Specyfikacja techniczna – Mikroskop laboratoryjny – 1szt – Właściwości:
kamera cyfrowa – otrzymuje nowe brzmienie:


Kamera cyfrowa umożliwiająca rejestrację obserwacji mikroskopowych.

SIWZ Załącznik nr 3.III – formularz cenowo – przedmiotowy – dla zadania 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem – Specyfikacja techniczna – Mikroskop laboratoryjny – 1szt – Właściwości:
kamera cyfrowa – otrzymuje nowe brzmienie:


Kamera cyfrowa umożliwiająca rejestrację obserwacji mikroskopowych.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści komplet filtrów o następujących charakterystykach (w nm):
Wzbudzenie

F. wzbudz.

F. dichroiczny

F. zaporowy
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B
G
U
V

BP460~490
BP510~550
BP330~385
BP400~410

DM500
DM570
DM400
DM455

BA520
BA590
BA420
BA455

Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz:
SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Dla zadania nr 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem – Specyfikacja techniczna – Mikroskop laboratoryjny – 1szt – Właściwości:
Zestaw do epifluorescencji – otrzymuje nowe brzmienie:


Zestaw filtrów wzbudzających (B,G,U,V) podane zakresy mogą się różnić o +/- 10 nm
- U ultraviolet 330-385 nm, filtr DM 400-BA420nm
- V violet 400-410 nm filtr DM 455 nm – BA 455
- B blue 460-490 nm filtr DM 500-BA 520 nm
- G green 510-550 nm filtr DM 570 nm BA 590 nm

SIWZ Załącznik nr 3.III – formularz cenowo – przedmiotowy – dla zadania 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem – Specyfikacja techniczna – Mikroskop laboratoryjny – 1szt – Właściwości:
Zestaw do epifluorescencji – otrzymuje nowe brzmienie:


Zestaw filtrów wzbudzających (B,G,U,V) podane zakresy mogą się różnić o +/- 10 nm
- U ultraviolet 330-385 nm, filtr DM 400-BA420nm
- V violet 400-410 nm filtr DM 455 nm – BA 455
- B blue 460-490 nm filtr DM 500-BA 520 nm
- G green 510-550 nm filtr DM 570 nm BA 590 nm

Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści instrukcję w j. angielskim?
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz:
SIWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt.3) – Zadanie nr 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem pkt. 3) ppkt.a) – otrzymuje nowe brzmienie:
Instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim
SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Dla zadania nr 3 – zakup mikroskopu z
oprzyrządowaniem – pkt 3) ppkt) a) – otrzymuje nowe brzmienie:
Instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim
SIWZ Załącznik nr 7.III – wzór umowy dla zadania 3 – zakup mikroskopu z oprzyrządowaniem – §3
ust.3) pkt a) – otrzymuje nowe brzmienie:
Instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim
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Pytanie 6:
Czy Zamawiający w §7 pkt 4 Umowy wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie Umowy
zamiast
W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać dokonania bezpłatnej naprawy
lub wymiany rzeczy na nową. W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany jest również do
wykonania na swój koszt takich czynności jak opakowanie, transport uwzględniający odbiór z
siedziby Zamawiającego, załadunek, rozładunek itp.
na zapis:
W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać dokonania bezpłatnej naprawy lub
wymiany produktu na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego modułu.
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub
odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub
wolnego od wad w terminie 14 dni na swój koszt i ryzyko. Termin ten może być przedłużony, o ile
będzie wymagało sprowadzenia z zagranicy niezbędnych podzespołów.
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści projektu umowy:
SIWZ Załącznik nr 7.III – wzór umowy dla zadania 3 – zakup mikroskopu z oprzyrządowaniem – §7
Warunki gwarancji ust.4) – otrzymuje nowe brzmienie:
W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać dokonania bezpłatnej naprawy lub
wymiany produktu lub jego części na nowy w przypadku ponownej wady lub awarii tego produktu lub
jego części. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu
umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie 14 dni kalendarzowych na swój
koszt i ryzyko. Termin ten może być wydłużony przez Zamawiającego w przypadku skomplikowanej
naprawy.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający w §7 pkt 6 projektu Umowy wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie na
następujący tekst:
Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady w ciągu 4
dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści projektu umowy:
SIWZ Załącznik nr 7.III – wzór umowy dla zadania 3 – zakup mikroskopu z oprzyrządowaniem – §7
Warunki gwarancji ust.6) – otrzymuje nowe brzmienie:
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Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady w ciągu 3
dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający w §7 pkt 7 projektu Umowy wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie na
następujący tekst:
Wady Przedmiotu Umowy będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty
zgłoszenia wady. Termin ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu, jeżeli Wykonawca
uzgodni to (pisemnie – w tym również w drodze elektronicznej ) z Zamawiającym.
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści projektu umowy:
SIWZ Załącznik nr 7.III – wzór umowy dla zadania 3 – zakup mikroskopu z oprzyrządowaniem – §7
Warunki gwarancji ust.7) – otrzymuje nowe brzmienie:
Wady Przedmiotu Umowy będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia wady. Termin ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu, jeżeli Wykonawca
uzgodni to (pisemnie – w tym również w drodze elektronicznej ) z Zamawiającym.

Pytanie 9:
Czy Zamawiający w §7 pkt 11 projektu Umowy wyrazi zgodę na zapis jedynie do postaci:
Usunięcie zgłoszonej wady Wykonawca zgłasza pisemnie, podając przyczynę wystąpienia wady oraz
opisując sposób jej usunięcia.
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści projektu umowy:
SIWZ Załącznik nr 7.III – wzór umowy dla zadania 3 – zakup mikroskopu z oprzyrządowaniem – §7
Warunki gwarancji ust.11) – dodaje się:
W szczególnych przypadkach Zamawiający może odstąpić od żądania demonstracji poprawnego
działania przedmiotu zamówienia zwłaszcza w sytuacji gdy usunięcie wady polegało na wymianie
drobnej ruchomej części przedmiotu zamówienia.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający zrezygnuje z 'zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu'?
Odpowiedź:
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Zamawiający nie zrezygnuje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 11:
O ile w powyższym punkcie Zamawiający nie zrezygnuje z zabezpieczenia. Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na ograniczenie tego paragrafu do następującego zapisu:
1) W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w
wysokości
10
%
wynagrodzenia
brutto
tj.
na
kwotę
………………..
zł
(słownie:…………………………………………………………….).
2) Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ……………………………………..
3)Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczenia do daty protokołu odbioru plus 15 dni,
po czym następuje zwrot do Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

………………………………………………………………….
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