
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk 

    
ul. Sławkowska 17    31-016 Kraków 

 

 

Telefon: (12) 422 19 01    Fax: (12) 422 42 94    E-mail: office@isez.pan.krakow.pl 
 

REGON  000326227        NIP  675 000 18 86  
 

www.isez.pan.krakow.pl 
 

Kraków, dnia 04.12.2018 r. 

Znak postępowania ZPU 1/18 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
ul. Sławkowska 17 
31-016, Kraków 
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fax.: (12) 422 42 94 
NIP: 675-000-18-86 
NIP UE: PL675 000 18 86 
REGON: 000326227 

 
PYTANIA, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dot.:  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 
ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986), o szacunkowej wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 
13 listopada 2018; nr ogłoszenia 2018/S 218-498298 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy pzp „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający 
przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie.” 
 
W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły do Zamawiającego poniższe zapytania co do 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które Zamawiający udziela odpowiedz



 

 

 
 

 

PYTANIE NR 1: 
Zamawiający w części I, II, III „ Zestaw Komputerowy do digitalizacji” w wierszu Monitor – wymaga 
„Rozdzielczość - 1920 x 1200 (FullHD)”. Monitory o wymaganej rozdzielczości nie odpowiadają 
dokładnie FullHD. Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisu „FullHD”? 

ODPOWIEDŹ: 
Odp.: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z zapisu FullHD. 
UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ 

 
PYTANIE NR 2: 
Zamawiający w części I „Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii bezkręgowce” 
wymaga podania producenta, modelu oraz ceny zasilacza i obudowy komputera. Elementy te są 
integralnymi podzespołami wchodzącymi w skład komputera - podanie producenta, modelu i ceny 
wymienionych podzespołów wydaje się nadmiarowy. Cena wymienionych elementów będzie 
zawarta w cenie komputera. Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu podania producenta, 
modelu oraz ceny dla zasilacza i obudowy komputera?   

ODPOWIEDŹ: 
TAK, Zmawiający rezygnuje z wymogu podania producenta, modelu oraz ceny dla zasilacza oraz 
obudowy komputera w części I w poz. 10 i 11. 
UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ 

 

PYTANIE NR 3: 
Zamawiający w części I „Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii bezkręgowce”  
w punkcie 4 pozycja Oprogramowanie nie podaje jakie oprogramowanie antywirusowe jest wdrożone 
u Zamawiającego. Czy podobnie jak w pozostałych opisanych zestawach komputerowych jest to 
oprogramowanie ESET?   

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza.  

PYTANIE NR 4: 
Czy Zamawiający przewiduje  podłączenia do mikroskopu lustrzanki cyfrowej opisanej w „II Zestaw 
Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce” w punkcie 1?  Jeśli tak, to czy 
wymaga dołączenia do konfiguracji kompletu łączników pozwalających na podłączenie aparatu do 
mikroskopu? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyjaśnia, że oprogramowanie antywirusowe w części I „Zestaw Komputerowy do 
digitalizacji – zestaw do fotografii bezkręgowce” w punkcie 4 jest to podobnie jak w innych opisach 
program antywirusowy ESET. 

PYTANIE NR 5: 
Dotyczy „II Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce” punkt 3. Opis 
nie jest jednoznaczny i sugeruje  dwa różne oświetlacze: 
Pierwszy oświetlacz:  „Oświetlenie do makrofotografii  zestaw bezprzewodowych lamp błyskowych 
– 3 szt.”  Lampy błyskowe w makrofotografii oświetlają obiekt zgodnie z nazwą krótkim błyskiem 



 

 

 
 

 

kontrolowanym przez aparat wyzwalaczem bezprzewodowym  - lampy błyskowe docelowo 
najczęściej instaluje się parami na przypisanym do niego aparacie fotograficznym np. na obiektywie. 
Podpunkty sugerują Drugi oświetlacz:          
                    „• Panel LED 2800ºK – 5600ºK  
• Ultra jasne diody - 4200 Lux’ów przy 1 m, stabilna 
• regulowana temperatura światła pomiędzy 2800ºK a 5600ºK (+/- 200ºK),  
• metalowa konstrukcja  
• adapter na baterie z mocowaniem V – mount oraz uniwersalny zasilacz sieciowy, standardowe 
mocowanie statywowe 5/8″ „  
Opis wskazuje na oświetlacz wolnostojący, oświetlający obiekt światłem ciągłym (stałym) ledowym, 
ale nie sterowany i nie  związany bezpośrednio z urządzeniem wykonującym zdjęcie.  
Prosimy zatem o wyjaśnienie czy w opisie chodzi o dwa różne, oddzielne systemy lamp błyskowych 
i oświetlaczy?  
 Czy Zamawiający oczekuje: 
a. Zestawów lamp błyskowych do makrofotografii z wyzwalaczem? Jeśli tak to prosimy podać 
liczbę zestawów. 
b.  Opisanych paneli Led ze światłem  światłem ciągłym (stałym) ledowym? Jeśli tak to prosimy 
podać liczbę szt. 
c. Jednego i drugiego? Jeśli tak to prosimy podać liczbę szt. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający oczekuje opisanych paneli Led ze światłem  ciągłym (stałym) ledowym. Liczba sztuk 
– 3. 
UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ 
 

PYTANIE NR 6: 
Zamawiający w punkcie 3 „II Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce” 
podaje „Oświetlenie do makrofotografii  zestaw bezprzewodowych lamp błyskowych – 3 szt.” 
Większość renomowanych producentów aparatów fotograficznych posiada oświetlenie do 
makrofotografii dedykowane do montażu na własnych  modelach aparatów. Czy wymagane 
oświetlenie do makrofotografii ma być kompatybilne z opisaną w punkcie 1 lustrzanką cyfrową? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyjaśnia, iż popełnił błąd w opisie w punkcie 3 „II Zestaw Komputerowy do 
digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce”, zamiast 3 sztuk lamp błyskowych potrzebujemy 3 
sztuki paneli ledowych opisanych ww. punkcie. 
UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ 

 
PYTANIE NR 7: 
Zamawiający w części V „Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do obróbki graficznej – 
kręgowce” w wierszu 1 -  Komputer do obróbki graficznej w pozycji Procesor podaje parametry 
Karty graficznej. W opisach pozostałych zestaw do obróbki graficznej procesor charakteryzuje się 
następującymi parametrami:   
- Ilość rdzeni - 6 
- Ilość wątków - 12 
- Taktowanie bazowe – 3.7  
- Architektura [bit] – 64 



 

 

 
 

 

Czy Zamawiający oczekuje Procesora o takich samych parametrach jak karta graficzna? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający oczekuje procesora o następujących parametrach: 
Procesor 
Ilość rdzeni - 6 
Ilość wątków - 12 
Taktowanie bazowe – 3.7 
Architektura [bit] – 64 
czyli tak jak w pozostałych zestawach.  
UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ 

 
PYTANIE NR 8: 
Zamawiający w części IX „Zestaw do digitalizacji – Mikroskop  stereoskopowy – RODZAJ NR 2  1 
szt. dla Muzeum” w wierszu 1 w pozycji „fototubus binokularowy” oraz w wierszu 2 „Kamera 
cyfrowa” wymaga adapteru video do podłączenia kamery cyfrowej w zakresie 0,6x – 0,7x. Do 
prawidłowego funkcjonowania opisanego zestawu do digitalizacji wystarczy jeden adapter video. 
Czy Zamawiający wymaga dwóch adapterów o takich samych parametrach, czy opisany przypadek 
to pomyłka pisarska i wystarczy tylko jeden adapter video?   

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Jeden adapter video jest wystarczający.  
UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ 

 
PYTANIE NR 9: 
Dotyczy części VIII „Zestaw do digitalizacji –  Mikroskop stereoskopowy RODZAJ NR 1 – 
Bezkręgowce” punkt 1, pozycja „Statyw z kolumną”. Czy Zamawiający dopuści podstawę do światła 
odbitego i przechodzącego o wysokość 42 mm (pozostałe parametry bez zmian)? Tak minimalna 
różnica nie wpływa na jakość prowadzonych obserwacji oraz nie wpływa na komfort pracy z 
urządzeniem. Zgodnie z  SIWZ rozdział 3, punkt 3: „Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową 
rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na 
całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych 
warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są 
dedykowane”   

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuszcza podstawę do światła odbitego i przechodzącego o wysokość 42 mm. 

 
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy pzp „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed 
upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że 
specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.” 

 



 

 

 
 

 

Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) 
w ramach przedmiotowego postępowania a dokładnie treść załącznika nr 1 – Opis przedmiotu 
zamówienia 

MODYFIKACJA NR 1: 
Dotyczy Części I, II, III 
Zamawiający w części I (poz. nr 5), II (poz. 5), III (poz. 2) „ Zestaw Komputerowy do digitalizacji” 
w wierszu Monitor – skreśla zapis „(FullHD)” i nadaje zapisowi brzmienie: „Rozdzielczość - 1920 x 
1200”.  

MODYFIKACJA NR 2: 
Dotyczy Części II 
Zamawiający w części I modyfikuje treść poz. 10 dotyczącej Zasilacza i 11 dotyczącej obudowy 
komputera rezygnując z wyceny tych pozycji i podania dla nich nazwy producenta i modelu. 
 
W pozostałym zakresie treść siwz  nie ulega zmianie. 
 

MODYFIKACJA NR 3: 
Dotyczy Części II poz. 3 
Zamawiający nadaje pkt 3 następującą treść: 

adapter na baterie z mocowaniem V – mount oraz uniwersalny zasilacz sieciowy, standardowe 
mocowanie statywowe 5/8″” 

MODYFIKACJA NR 4: 
Dotyczy części 5 poz. 1 

Ilość rdzeni - 6 
Ilość wątków - 12 
Taktowanie bazowe – 3.7 
Architektura [bit] – 64” 
MODYFIKACJA NR 5: 
Dotyczy części IX poz. 1 i 2 
 

„Oświetlenie do makrofotografii   
Panele Led ze światłem  ciągłym (stałym) ledowym – 3 szt.. 
• Panel LED 2800ºK – 5600ºK  
• Ultra jasne diody - 4200 Lux’ów przy 1 m, stabilna 
• regulowana temperatura światła pomiędzy 2800ºK a 5600ºK (+/- 200ºK),  
• metalowa konstrukcja 

Zamawiający modyfikuje treść części V poz. 1 (informacje o procesorze) nadając jej brzmienie  
 
„Komputer do obróbki graficznej 
Procesor 



 

 

 
 

 

Zamawiający w części IX „Zestaw do digitalizacji – Mikroskop  stereoskopowy – RODZAJ NR 2  1 
szt. dla Muzeum” w wierszu 2 „Kamera cyfrowa” usuwa zapis  „adapter video  do podłączenia 
kamery - zakres 0,6x – 0,7x – 1 szt.” nadając poz. 2 brzmienie 
„Kamera cyfrowa 
• Kamera cyfrowa kolorowa: 
• Rozdzielczość min. 5 mln efektywnych pikseli,  
• przetwornik  rozmiar 2/3” 
• Rozmiar piksela min. 3,45 μm x 3,45 μm 
• Czas integracji: od 0,1 ms - 4 s 
• Typowy zakres dynamiki 4700:1 lub większy 
• Prędkość akwizycji min. 35 fps przy pełnej rozdzielczości  
• Podłączenie do komputerów za pomocą złącza USB 3.0 
• Digitalizacja: 8 i 12 bitów, 
• interface optyczny: C-mount” 

 
W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie. 
Załączniki: 
Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz 
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