Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 5.06.2018
ogłoszone dnia 16.05.2018 r.
dotyczące realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-000912/17, pt. Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego,
złożonego dnia 30 listopada 2017 r., do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty B+R przedsiębiorstw,
Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
naboru nr 5/1.1.1/2017.
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Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:
Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu
e-mail: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania
Ofertowego:
Beata Pająk
e-mail: beata.pajak@wpd.pharmaceuticals.com
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne lub wyższe
technicznie lub funkcjonalnie od rozwiązań zawartych w OPZ.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikroskopu ze zintegrowanym zasilaczem 55 W
stabilizowanym 110-240 V dla jaśniejszego oświetlenia LED?
Odpowiedz: Tak, OPZ precyzowało minimalny parametr mocy 50W i stabilizację napięcia 240 V.
Zatem zastosowanie oświetlenia LED jest dopuszczalne o ile technicznie i funkcjonalnie jest co
najmniej równoważne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oświetlenia LED?
Odpowiedz: jak w pytaniu 1

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użycie bardziej zaawansowanych, płynnie regulowanych
(nieograniczona liczba pozycji) przysłon: aperturowej i polowej, nie wymagających użycia wsuwek?
Odpowiedź: OPZ zakładało możliwość minimalnej liczby 6 pozycji ustawienia apertury światła
odbitego. Jeżeli zaproponowane rozwiązanie jest spełnia ten parametr a nawet posiada rozwiązanie
wyższe technicznie zamawiający dopuszcza złożenie takiej oferty.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nasadki okularowej o większym, niż wymagane polu
widzenia (25 mm), o ergonomicznym, regulowanym kącie nachylenia w zakresie 10 – 40 stopni, z
portem na kamerę, która będzie podłączona i zasilana przez port USB znajdujący się bezpośrednio w
komputerze? Rozwiązanie takie zapewnia lepszą ergonomię pracy.
Odpowiedź: O ile umieszczenie podłączenia USB w kamerze a nie w nasadzie okularowej zapewnia
tożsame rozwiązanie technologiczne i obsługę mikroskopu, zamawiający dopuszcza złożenie oferty.
Pytanie 5:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie nasadki okularowej bez wejścia USB, a nasadki z możliością
podłączenia kamery z USB.
Odpowiedź: jak w pytaniu 4.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obiektywów o dłuższym dystansie pracy, z korekcją planachromatyczną, o parametrach:
a) LD N-PLAN 5x/0,12 Ph0, WD = 14mm
b) LD N-PLAN 40x/0,55 Ph2, WD= 3,3 mm
lub obiektywów serii CFI60
Proponowane obiektywy w żadnym stopniu nie odbiegają klasą ani jakością od wymaganych, a
zmiany wynikają z różnic technologicznych pomiędzy wiodącymi producentami optyki.

Odpowiedź: Jeżeli proponowane obiektywy, spełniają kryteria wymienione w specyfikacji lub są
wyższe - zakres powiększeń, odległości robocze, i mają równoważny zakres funkcjonalny do
obiektywów LD A-Plan, możliwe jest zastosowanie obiektywów innej serii.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy mikroskopu badawczego w układzie
odwróconym wyposażonego w nowoczesne oświetlenie LED o mocy maks. 15 W, płynnie
regulowanej, odpowiadającej 100 W oświetleniu halogenowemu? Proponowane rozwiązanie
zapewnia o wiele dłuższy czas życia źródła światła (powyżej 20 000 h), stałą temperaturę barwową
niezależną od intensywności światła, mniejsze zużycie energii i możliwość stosowania ze wszystkimi
technikami obserwacji mikroskopowych.
Odpowiedź: OPZ określał minimalną moc oświetlenia halogenowego na 37 W. Zatem zastosowanie
oświetlenia LED 15 W, odpowiadającego 100 W oświetleniu halogenowemu, jest dopuszczalne o ile
technicznie i funkcjonalnie jest co najmniej równoważne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu
ofertowym.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy rtęciowej z zasilaczem z kolektorem i filtrami o
mocy większej niż wskazana tj. HBO103 W? Mikroskop będzie wyposażony w filtry regulujące
intensywność światła lampy fluorescencyjnej, stąd mniejsza moc światła będzie nadal dostępna, a
wyższa przyda się przy obserwacji preparatów o słabszym sygnale fluorescencji.
Odpowiedź: OPZ określał minimalny parametr lampy rtęciowej HBO50 W, zatem zamawiający
dopuszcza złożenie oferty zawierającej lampę rtęciowej o parametrach równoważnych lub wyższych
jak HBO103 W.

Pytanie 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikroskopu ze stałym stolikiem z ultratwardą
powłoką, umożliwiającym położenie na nim większych preparatów niż wymagane, z ramką
uniwersalną na prowadnicach pozwalających na nieco mniejszy, niż wymagany, ruch w płaszczyźnie
XY w zakresie: 127 x 83 mm.
Odpowiedź: OPZ określał minimalny zakres ruchu stolika na 130x85 mm. O ile stolik o zakresie ruchu
127 x 83 mm ma równoważny zakres funkcjonalny a dodatkowo pozwala na osiągnięcie wyższych
parametrów w innej kategorii użyteczności, zamawiający dopuszcza złożenie oferty.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ramki pozwalającą na obserwację szalek Petriego o
rozmiarach od 26 do 92 mm oraz szkiełek mikroskopowych o wymiarach od 26 do 120 mm. Powyżej
tego rozmiaru komory lub szalki będzie można położyć na stoliku i obserwować po zdjęciu ramki z
prowadnic.

Odpowiedź: OPZ określa minimalną średnicę szalki na 26 mm do której powinna być zawarta ramka,
gdyż jej wymiar wymaga zastosowania ogranicznika. O ile obserwacja szalek butelek i innych dużych
naczyń hodowlanych jest tożsamo możliwa z użyciem oferowanego stolika, zamawiający dopuszcza
złożenie oferty.

Pytanie 11:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikroskopu wyposażonego w kolorową kamerę cyfrową o
dużo wyższej rozdzielczości 20.5 MPix (4K); zapewniającej odświeżanie w pełnej rozdzielczości
5472x3648 pikseli - 7 klatek na sekundę, a przy rozdzielczości Full HD (1824x1216 pikseli) – 32
klatki na sekundę

- o czasie ekspozycji kamery w przedziale od 1 ms do 10 s?
- zakresu rejestracji kamery 3 x 8 bit & 3 x 12 bit
Odpowiedź: Specyfikacja przedmiotu zamówienia zakłada wyposażenie w kamerę o rozdzielczości
min. 5 mln pikseli, zatem kamera o rozdzielczości 20,5 mln pikseli spełnia wymogi specyfikacji. Czas
ekspozycji kamery określono na zakres 100 us do 4 s. a zakres rejestracji na 8/12 bit, jednakże
parametry te są skorelowane z rozdzielczością kamery. Jeżeli zaproponowane rozwiązanie spełnia
wymogi techniczne i funckcjonalne dotyczące jakości rejestrowanego obrazu lub jest bardziej
zaawansowane, zamawiający dopuszcza złożenie oferty.
Pytanie 12:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikroskopu wyposażonego w kolorową kamerę cyfrową DSFi3 o rozdzielczości 5,9 MPix
Odpowiedź: Specyfikacja przedmiotu zamówienia zakłada wyposażenie w kamerę o rozdzielczości
min. 5 mln pikseli, zatem kamera o rozdzielczości 5,9 mln pikseli spełnia wymogi specyfikacji.

