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WYJAŚNIENIA NR 2
Państwowy Instytut
Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę aparatury
laboratoryjnej.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
Część 19 – Licznik komórek somatycznych
1.
Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innego, ale znacznie
bardziej trwałego niż laser jonowy źródła światła? W przypadku
oferowanego licznika komórek somatycznych Somascope Smart jest to lampa LED. Odpowiedź: Nie wyrażam zgody.
2.
Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach
37 cm x 74 cm x 47 cm co daje objętość 0,13 m3 wobec objętości 0,15 m3
przy wymiarach podanych w specyfikacji? Odpowiedź: Wyrażam zgodę.
Część 14 – system laserowej mikrodysekcji
Czy zamiast obiektywu: 2x dopuszczacie Państwo zaoferowanie obiektywu 5x, który umożliwia nie tylko
obserwacje, ale również mikrodysekcję laserową? Odpowiedź: dopuszczamy zaoferowanie obiektywu 2x lub 5x
do obserwacji i mikrodysekcji.
2.
Czy w oferowanym zestawie do mikrodysekcji powinny znaleźć się obiektywy fluorytowe o powiększeniu 5x,
10x, 20x oraz 40x? Odpowiedź: w oferowanym zestawie do mikrodysekcji powinny znaleźć się obiektywy o
powiększeniu 2x (lub 5x) 10x i 40x
3.
Czy mikroskop odwrócony oferowany w zestawie do mikrodysekcji powinien posiadać możliwość rozbudowy o
kontrast Nomarskiego oraz fluorescencję? Odpowiedź: Mikroskop odwrócony oferowany w zestawie do
mikrodysekcji powinien posiadać możliwość rozbudowy o kontrast Nomarskiego oraz fluorescencję.
1.
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Czy oferowany zestaw do mikrodysekcji ma umożliwiać również wycinanie materiału bezpośrednio z
klasycznych szkiełek podstawowych, także archiwalnych? Odpowiedź: Oferowany zestaw do mikrodysekcji ma
umożliwiać również wycinanie materiału bezpośrednio z klasycznych szkiełek podstawowych, także archiwalnych.
5.
Czy dopuszczacie Państwo termin dostawy 8 tygodni od daty podpisania umowy? Odpowiedź: nie,
podtrzymujemy termin dostawy podany w siwz.
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