
 
 

 
  

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie,   

ul. ks. J. Jałowego 1,  

35-010 Rzeszów 

 

Pismo: 08 / 2018  Rzeszów dnia: 2018-09-11 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia  

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w poprzednim unieważnionym postępowaniu na  

wyposażenie pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 

II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, 

biologii, geografii. do Zamawiającego wpłynęły poniżej przedstawione pytania dotyczące 

opisu przedmiotu zamówienia. W niniejszym postępowaniu odpowiedzi na te pytania 

pozostają aktualne. Treść wspomnianych zapytań oraz stanowisko Zamawiającego jest 

następujące: 

 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pożywki Columbia Agar z terminem 

ważności 55 dni od daty produkcji oraz Pożywki Sabouraud z terminem ważności 3 

miesiące od daty produkcji ?  

Odp. NIE  

 

2. Czy Zamawiający w formularzu ofertowym wymaga podania ceny jednostkowej 

brutto za 1 szt. płytki czy 1 opakowanie płytek ?  

Odp.: Łącznie 400 szt.  

 

3. Czy Zamawiający potwierdza, że mikroskop z zadania nr 14 „Dostawa mikroskopu 

trinokularowego” musi posiadać zestaw do polaryzacji?  

Odp. Tak 

 

4. Czy Zamawiający potwierdza, by mikroskop z zadania nr 16 „Dostawa ZOOM u 

stereoskopowego” musiał posiadać kondensor ciemnego pola?  

Odp. Tak 

 

5. Cześć 14 Dostawa mikroskopu trinokularowego szt 1 

Czy Zamawiający oczekuje mikroskopu binokularowego czy raczej trinokularowego, 

który posiada dwa okulary i dodatkowy trzeci tor optyczny do montażu kamery? W 

podanej specyfikacji w opisie jest mowa o głowicy trinokularowej, a w parametrach 

technicznych o binokularowej? 

Odp. Zamawiający zamawia mikroskop trinokularowy ( dwa okulary i trzeci tor 

do montowania kamery)  

6. Proszę o doprecyzowanie jakich powiększeń obiektywów oczekuje Zamawiający. Czy 

zamawiający przy oczekiwanej czterogniazdowej głowicy rewolwerowej oczekuje 

czterech obiektywów o powiększeniu 4x, 10x, 40x, 100x( immersyjny)? Jakiej klasy 

obiektywów oczekuje Zamawiający  achromatycznych czy raczej 

semiplanachromatycznych ( E-Plan)? 

 Odp. Wyposażenie obiektywy o powiększeniu 4x, 10x, 40x i 100x (immersyjny) 

planachromat. 



 
 

 
  

 

7. Jakich akcesoriów oczekuje Zamawiający opisując je: Akcesoria: polaryzacja i inne. 

Czy Zamawiający oprócz prostego zestawu do polaryzacji  oczekuje zestawu do 

kontrastu fazowego, zestawu do ciemnego pola, zestawu do ciemnego pola 

immersyjnego? Proszę o wskazanie oczekiwanych akcesoriów. 

 Odp. Akcesoria do mikroskopu: zestaw do polaryzacji,  zestaw kontrastu 

fazowego przesuwny, zestawu ciemnego pola w tym kondensor ciemnego pola 

suchy oraz oświetlacz Koehlera. 

 

8. Część 15 Dostawa kamery szt1 

Czy zaoferowana kamera ma być kompatybilna z mikroskopem z cześci 14 i 16? 

Jaką podziałkę ma posiadać płytka kalibracyjna/ Płytkę o podziałce 0,01 mm stosuje 

się przy mikroskopach biologicznych,a płytkę o podziałce 0,1 mm przy mikroskopie 

stereoskopowym? 

 Odp. Kamera ma być kompatybilna z mikroskopem z punktu 14 i punktu 16tego 

(z możliwością przeniesienie z jednego na drugi). Obie płytki kalibracyjne  

 

9. Dostawa Mikroskopu Stereoskopowego szt 1 

Czy Zamawiający oczekuje mikroskopu posiadającego głowice trinokularową 

umożliwiającą zamontowanie w trzecim torze optycznym kamerę z części 15? 

Odp. Tak mikroskop stereoskopowy z możliwości zamontowania kamery z części 

15. 

 

10. Czy Zamawiający dopuści mikroskop posiadający płynny zakres powiększeń 10-45x? 

Jeżeli nie, czy Zamawiający dopuści mikroskop z dodatkowym obiektywem 0,5x 

oferujący powiększenia w dwóch zakresach 5-22,5x i 10-45x? 

Odp. mikroskop ma mieć płynne przejście powiększeń 10-45x.  

 

11. Czy Zamawiający dopuści mikroskop posiadający oświetlenie ledowe? Oświetlenie 

ledowe posiada dłuższą żywotność i  nie wymaga wymiany źródła światła, a 

dodatkowo nie nagrzewa obserwowanych okazów , co ma niebanalne znaczenie w 

przypadku żywych okazów. Dodatkowo mikroskopy z oświetleniem ledowym oferują 

lepszy, jaśniejszy obraz mikroskopowy. 

 Odp. Zamawiający dopuszcza Oświetlenie ledowe. 

 

12. Cześć 17 Dostawa preparatów do pracowni biologicznej 

  

Czy zamawiający dopuści zamiast opisanych w specyfikacji zestawów następujące zestawy 

A. Zestaw preparatów 50szt. 

Zestaw 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, 

drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. 

 

Pełna lista preparatów: 

1. Pędzlak (Penicillium sp.) 

2. Actinidia stellatopilosa – ziarna pyłku 

3. Liść paproci 

4. Igła sosny – przekrój poprzeczny 

5. Łodyga kukurydzy – przekrój poprzeczny 

6. Łodyga kukurydzy – przekrój podłużny 

7. Łodyga słonecznika – przekrój poprzeczny 



 
 

 
  

8. Przesiąkra okółkowa (Hydrilla verticillata) – stożek wzrostu 

9. Liść bobu (Vicia sp.) 

10. Pyłek kwiatowy 

11. Plazmodesmy 

12. Liść jaśminu (Jasminum nudiflorum) – przekrój poprzeczny 

13. Skórka czosnku 

14. Pantofelki (Paramecium sp.) 

15. Stułbia – morfologia 

16. Wioślarka (Daphnia sp.) 

17. Wrotek (Rotifera sp.) 

18. Aparaty Golgiego w jaju żaby 

19. Rozmaz krwi ludzkiej 

20. Łuska ryby 

21. Rozmaz krwi kury (Gallus sp.) 

22. Mięsień szkieletowy – p. podł. i p. poprz. 

23. Mięsień gładki 

24. Neuron motoryczny 

25. Ściana żołądka – przekrój poprzeczny 

26. Ściana jelita cienkiego – przekrój poprzeczny 

27. Węzeł limfatyczny – przekrój poprzeczny 

28. Rdzeń kręgowy – przekrój poprzeczny 

29. Nabłonek rzęskowy – przekrój poprzeczny 

30. Jądro – przekrój poprzeczny 

31. Mrówka – morfologia 

32. Skrzydło motyla – morfologia 

33. Tylne odnóże pszczoły miodnej – morfologia 

34. Czułek motyla – morfologia 

35. Odnóże muchy domowej – morfologia 

36. Odnóże komara – morfologia 

37. Skrętnica (Spirogyra sp.) – morfologia 

38. Koniugacja skrętnic 

39. Euglena – morfologia 

40. Rozmaz krwi ryby 

41. Porost 

42. Bulwa ziemniaka – przekrój poprzeczny 

43. Pień lipy – przekrój poprzeczny 

44. Litera „e” 

45. Płaziniec 

46. Skóra żaby 

47. Aparat gębowy pszczoły miodnej 

48. Wątroba, przekrój – hepatocyty 

49. Tkanka kostna grubowłóknista 

50. Skrzele małża 

 

B.Zestaw preparatów  25szt.  

Zestaw 25 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, 

drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. 

Pełna lista preparatów: 

1. Grzyb z rodzaju Penicilium (Pędzlak) 

2. Zarodnie grzybu z rodzaju Rhizopus 



 
 

 
  

3. Glon z rodzaju Chlamydomonas 

4. Igła sosny - przekrój poprzeczny 

5. Liść jaśminu nagokwiatowego - przekrój poprzeczny 

6. Koniuszek korzenia kukurydzy - przekrój poprzeczny 

7. Młody korzeń bobu - przekrój poprzeczny 

8. Łodyga kukurydzy - przekrój poprzeczny 

9. Łodyga kukurydzy - przekrój podłużny 

10. Łodyga dyni - przekrój poprzeczny 

11. Łodyga dyni - przekrój podłużny 

12. Pień lipy - przekrój poprzeczny 

13. Pień lipy - przekrój podłużny 

14. Pyłek kwiatowy 

15. Rozwielitka (Daphnia) 

16. Stułbia 

17. Pantofelek 

18. Wrotek 

19. Budowa aparatu gębowego pszczoły miodnej 

20. Mięsień sercowy 

21. Mięsień szkieletowy - przekrój poprzeczny i podłużny 

22. Jelito cienkie psa - przekrój poprzeczny 

23. Komórka nerwowa 

24. Tylne odnóże pszczoły miodnej 

25. Wymaz krwi ludzkiej 

  

C. Zestaw preparatów  15szt 

Unikalny zestaw 15 sztuk wysokiej jakości preparatów biologicznych, który zawiera  

zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. Każdy preparat jest opisany w języku polskim oraz 

angielskim. Komplet zapakowany w plastikowe pudełko oraz piękny kolorowy kartonik. 

Pełna lista preparatów: 

1    Koniuszek korzenia (stożek wzrostu i włoski) 

2    Koniuszek łodygi (merystem apikalny i powstawanie liści) 

3    Łodyga dyni (przekrój podłużny) 

4    Łodyga dyni (przekrój poprzeczny) 

5    Skórka czosnku (ściany komórkowe, jądra i cytoplazma) 

6    Kolonia bakterii – pałeczek Escherichia coli 

7    Pączkujące drożdże 

8    Pantofelek (Paramecium) 

9    Rozwielitka (Daphnia) 

10    Stułbia – morfologia 

11    Części aparatu gębowego komara (samica) 

12    Części aparatu gębowego pszczoły miodnej 

13    Tylne odnóże pszczoły miodnej 

14    Morfologia krwi ludzkiej (rozmaz) 

15    Mięsień szkieletowy człowieka 

 

D. Zestaw preparatów, 25szt. 

Zestaw 25 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, 

drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. 

 

Pełna lista preparatów: 



 
 

 
  

1. Koniuszek korzenia  

2. Koniuszek łodygi  

3. Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny)  

4. Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny)  

5. Łodyga dyni (przekrój podłużny)  

6. Łodyga dyni (przekrój poprzeczny)  

7. Igła sosny  

8. Liść orlicy (paproć)  

9. Skórka czosnku  

10. Kolonia bakterii – pałeczek  

11. Czarna pleśń  

12. Pączkujące drożdże  

13. Pantofelek  

14. Euglena  

15. Skrętnica (rodzaj algi)  

16. Toczek (rodzaj algi)  

17. Rozwielitka  

18. Stułbia – morfologia  

19. Mrówka (robotnica)  

20. Części aparatu gębowego komara  

21. Części aparatu gębowego motyla  

22. Części aparatu gębowego pszczoły miodnej  

23. Tylne odnóże pszczoły miodnej  

24. Wymaz krwi ludzkiej  

25. Mięsień szkieletowy człowieka 

 

E. Zestaw preparatów, 50szt. 

Zestaw 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, 

drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. 

 

Pełna lista preparatów: 

1. Koniuszek korzenia  

2. Wyka bób (korzeń)  

3. Koniuszek łodygi  

4. Łodyga dyni (przekrój podłużny)  

5. Łodyga dyni (przekrój poprzeczny)  

6. Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny)  

7. Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny)  

8. Łodyga słonecznika  

9. Pień lipy (przekrój poprzeczny)  

10. Pień lipy (przekrój podłużny)  

11. Igła sosny  

12. Liść bobu  

13. Liść ligustru  

14. Liść jaśminu  

15. Pędzla (rodzaj grzyba)  

16. Pączkujące drożdże  

17. Czarna pleśń  

18. Strzępek kropidlaka  

19. Kolonia bakterii (pałeczek)  



 
 

 
  

20. Skrętnica (rodzaj algi)  

21. Toczek (rodzaj algi)  

22. Ulothrix (rodzaj algi)  

23. Trzęsidło (sinica)  

24. Złotorost (porost)  

25. Liść orlicy (paproć)  

26. Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem  

27. Przedrośle (gametofit) paproci  

28. Bulwa ziemniaka  

29. Łodyga pelargonii  

30. Pączek stokrotki  

31. Liść figowca sprężystego  

32. Skórka czosnku  

33. Ziarno kukurydzy z bielmem  

34. Sklereidy  

35. Plazmodesma  

36. Euglena  

37. Pantofelek  

38. Rozwielitka  

39. Stułbia – morfologia  

40. Stułbia – pączkowanie  

41. Części aparatu gębowego komara  

42. Części aparatu gębowego motyla  

43. Części aparatu gębowego pszczoły miodnej  

44. Tylne odnóże pszczoły miodnej  

45. Mrówka (robotnica)  

46. Wymaz krwi ludzkiej  

47. Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu  

48. Mięsień szkieletowy człowieka  

49. Nerw człowieka  

50. Jajo żaby 

 

F. Zestaw preparatów, 100szt. –2 zestawy 

  

Zestaw 100 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, 

drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. 

 

Pełna lista preparatów: 

1. Trzy rodzaje bakterii 

2. Penicylina 

3. Kropidlak 

4. Rhizopus - grzyb 

5. Promieniowiec (Actinomyces) 

6. Zawłotnia 

7. Diatomy 

8. Closterium - glon 

9. Skrętnica 

10. Koniugacja skrętnic 

11. Porost 

12. Liść paproci 



 
 

 
  

13. Przedrośle paproci 

14. Liść jaśminu nagokwiatowego 

15. Łodyga moczarki 

16. Liść moczarki 

17. Igła sosny 

18. Męski kłos zarodnionośny sosny 

19. Żeński kłos zarodnionośny sosny 

20. Liść kauczukowca 

21. Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy 

22. Młody korzeń bobu 

23. Łodyga kukurydzy (1) 

24. Łodyga kukurydzy (2) 

25. Łodyga dyni (1) 

26. Łodyga dyni (2) 

27. Łodyga słonecznika 

28. Pylnik mchu 

29. Rodnia mchu 

30. Splątek mchu 

31. Pień lipy (1) 

32. Pień lipy (2) 

33. Łodyga pelargonii 

34. Liść fasoli 

35. Kiełkujący pyłek kwiatowy 

36. Pyłek kwiatowy (2) 

37. Owoc pomidora 

38. Korzeń powietrzny storczyka 

39. Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli 

40. Ziarno kukurydzy z bielmem 

41. Plazmodesma 

42. Zalążnia lilii 

43. Pylnik lilii 

44. Liść lilii 

45. Tasznik pospolity (embrion) 

46. Tasznik pospolity (młody embrion) 

47. Skórka czosnku 

48. Euglena 

49. Orzęsek Paramecium 

50. Stułbia (1) 

51. Stułbia (2) 

52. Płaziniec 

53. Schistosoma (przywra krwi - samiec) 

54. Schistosoma (przywra krwi - samica) 

55. Glista (samiec i samica) 

56. Dżdżownica 

57. Skóra węża 

58. Wioślarka 

59. Wrotek 

60. Aparat gębowy samicy komara 

61.Aparat gębowy pszczoły miodnej 

62. Tylne odnóże pszczoły miodnej 



 
 

 
  

63. Aparat gębowy motyla 

64. Aparat gębowy muchy 

65. Aparat gębowy świerszcza 

66. Mrówka 

67. Łuska ryby 

68. Płaziniec 

69. Tchawka świerszcza 

70. Skrzela mięczaka 

71. Wymaz krwi ludzkiej 

72. Wymaz krwi ryby 

73. Nabłonek rzęskowy 

74. Nabłonek płaski 

75. Nabłonek wielowarstwowy 

76. Mitoza w jajach glisty końskiej 

77. Jelito cienkie 

78. Tkanka kostna 

79. Ścięgno psa 

80. Tkanka łączna 

81. Mięsień szkieletowy 

82. Mięsień sercowy 

83. Rdzeń kręgowy 

84. Nerw motoryczny 

85. Mięsień gładki w fazie skurczu 

86. Płuco 

87. Żołądek 

88. Wątroba 

89. Węzeł chłonny 

90. Płuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi 

91. Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi 

92. Nerka szczura 

93. Jądra 

94. Jajnik kota 

95. Ludzki nabłonek wielowarstwowy 

96. DNA, RNA 

97. Mitochondria w gruczole trzustkowym 

98. Aparaty Golgiego w jaju żaby 

99. Ludzkie chromosomy Y 

100. Ludzkie chromosomy X 

G. Szkiełka podstawowe cięte (50 szt.) – 4 opakowania 

H. Szkiełka nakrywkowe 22x22 (100 szt./kpl.) – 2 opakowania 

  

  

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane preparaty.  

   

13. W zadaniu nr 1 Zamawiający wymaga dostawy teleskopu wyposażonego w wyciąg 

okularowy zębatkowy – jest to rozwiązanie stosowane w tanich teleskopach niskiej 

jakości. Czy Zamawiający dopuści dostawę teleskopu wyposażonego w wyciąg 

okularowy typu Crayford zapewniający większą precyzję i komfort obsługi? 

Odp. TAK 

 



 
 

 
  

14. W zadaniu nr 2 Zamawiający wymaga dostawy kopuły z wejściem bez śluzy. Czy 

Zamawiający dopuści dostawę kopuły z wejściem typu śluza? Tego typu wejście 

zaprojektowane zostało w celu ograniczenia wydostawania się powietrza z kopuły 

podczas wprowadzania grup widzów. W przypadku kopuł bez śluzy powietrze 

wydostaje się z kopuły znacznie szybciej co powoduje zapadanie się kopuły podczas 

wprowadzania większej grupy osób. 

Odp. TAK 

 

15. W zadaniu nr 2 Zamawiający w specyfikacji wentylatora podał dwa sprzeczne 

parametry: „2 stopniowa regulacja obrotów” oraz „trzy prędkości dmuchawy”. 

Prosimy o doprecyzowanie. 

Odp. Trzy prędkości dmuchawy 

 

16. W zadaniu nr 2 Zamawiający wymaga dostawy laptopa wyposażonego w jeden port 

USB 2.0 oraz dwa porty USB 3.0. Czy Zamawiający dopuści dostawę laptopa 

wyposażonego w dwa porty USB 3.0 oraz jeden port USB-C. Jest to nowy i 

rozwojowy standard portu USB który docelowo będzie zastępował porty USB 2.0 oraz 

USB 3.0. Razem z dostawą dostarczymy adapter z portu USB 2.0/3.0 na USB-C. 

Odp. TAK 

 

17. ZADANIE 8 Czy kupujący dopuści mieszadło magnetyczne o mocy max 500W 

Odp.: TAK 

 

18. ZADANIE 10 W nawiązaniu do rozmowy proszę o uszczegółowienie pozycji: 

poz. 28 - proszę określić ilość 40szt. czy 400szt. 

Odp.: łącznie 400 szt.  

 

19. poz. 45- proszę podać do jakich kolb mają korki pasować 

Odp: do kolb miarowych  250 ml (10szt.), 500 ml (6szt.), 1000ml (3szt.), 2000 ml 

(1szt.) 

 

20. poz. 47 - proszę o podanie pojemności tryskawki 

Odp.: 500 ml 

 

21. poz. 52 - czy kupujący dopuści łyżeczko-szpatułkę o długości 175mm 

Odp.: TAK 

 

22. ZADANIE 19 Wirówka - czy kupujący wymaga wirówki z wyposażeniem. Jeżeli tak 

to proszę o podanie rodzaju wirnika (na jakie probówki) 

Odp.: Proszę o wirówkę z wyposażeniem na próbówki o pojemności 10 ml 

 

23. Czy ma to być zegar elektroniczny, czy mechaniczny.  

 

Odp.: Zegar tradycyjny elektroniczny.  

 

Zamawiający 

 


