
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                     Data:21.11.2012r.

WSZYSCY  UCZESTNICY  POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  200  000  euro  na  dostawę  łózek 
rehabilitacyjnych i mikroskopów  (Znak sprawy:  5466/2012)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z  
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z 
późniejszymi zmianami ) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania: 

 Ponieważ do podanej specyfikacji pasuje zarówno mikroskop klasy szkolnej (edukacyjny), jak i mikroskop 
laboratoryjny, to prosimy o sprecyzowanie parametrów mikroskopu:
a. jakie powinno być pole widzenia okularów (w tej klasie mikroskopów jest to najczęściej 22 mm)?
b. rodzaj i klasa obiektywów (np. achromatyczne lub lepsze: planachromatyczne). Jakiego typu obiektówów 
wymaga Zamawiający?
c. apertura numeryczna (N. A.) obiektywów - najczęściej są to następujące wartości: ob. 4x (N. A. 0,1); ob. 
10x (N. A. 0,25); ob. 40x (N. A. 0,65); ob. 100x (N. A. 1,25)
d. rodzaj oświetlenia (halogenowe lub nie nagrzewające się diodowe LED, które posiada długą żywotność). 
Jakiego oświetlania wymaga Zamawiający?
e. mikroskop laboratoryjny powinien posiadać stolik krzyżowy ze współosiowymi pokrętłami przesuwu 
preparatu w osiach X i Y. Czy Zamawiający wymaga takiego?
f. jaką nasadkę powinien posiadać mikroskop? (najczęściej stosowaną jest nasadka trinokularowa - dwa 
tubusy okularowe oraz trzeci tor optyczny do videorejestracji- w tym wypadku kamery)
g. czy kamera powinna posiadać dołączone oprogramowanie sterujące? W języku polskim, z funkcjami 
podglądu na żywo, zapisu zdjęć, filmów, dokonywaniem pomiarów?

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 
w imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad
a) 20-22 mm.
b) planachromatyczne.
c) obiektyw 10X; obiektyw 40X; obiektyw 100X.
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d) halogenowe lub LED.
e)  Tak.
f)  Dwa tubusy plus trzeci tor optyczny.
g) Oprogramowanie w języku polskim z funkcjami podglądu na żywo i zapisu zdjęć rozmazu krwi 
obwodowej i szpiku.

 Z poważaniem
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