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Zaniawiaacy przekazuje 1reć z:ipyliń doLyczacych zapisow specyflkacji istotnych w;trunkó%J. lI wieilia wr.ii, z wytiiiiiiiiini. VI1 przedititoLowym postepow;tiiiu wplynely flilswpuj4ce zipyt:IImI:

tIlitLl

Czy Zan1iwiiLiicy LIOPUSCI mikroskop optycino—cylrowy 3D O p niższych ptrwetrach:

— prosta riIiua bez ni zIiXoci obserw:ic1i pod (cli. CO Zd t\ lfl idzie bez CZdl ht pillożeflia obiekiywu. ile zwhudiwiinyini auiiiiinitcznie ztnieitiitiwnti technikami <ibserwacii W Iowicy nic wyinaa)acymi oiiobserwatora saimtodzieIneo inont:wu ekmiicntew optycznych
fltlpowit”i.U
:ii\X i:tt;icy nie wyraza JLt)dy

— bez stolika do obserwacji w świetle przecliodzacyni, ile Z dużym zakrcern przesuwu I OOx I OOmmOdpow ietl,:
Myiallo pizeuhodzace jest XYynI;Ieane

— oproeiaimlowallie z fUnkcja hw,en iii obrazow w osi XY o inaksyinaln tu nizmiarze I 0000x 10000 pixeli. alt:o lepszych parinuetr;icli ni:ttry cy. która mi w plyw ha o(rzmwtnie obrazów o \yiCLszCj iozdziekłAi5Ci.ihi ! Ci I?

/amiiawiaacy wyraza zaotię

— obiektywy o Malej onisko\yej o Iicynym zakresie powiekszeti 20x—1400x realizowany przez obiektyw 20—I 30x oraz 141)—I 400x. Obiektywy o staluj ntlleĘlnści roboczej sa teleeentryczne, tzn. nic posiadaja bleduprilaky (eIkt pozoi1t:; zlilian) wielkości przedmiotu w zileżnoci nil od eeIoci od iihiektywu) 2wan[nttąidok l;idimosc i precyzjy lonuaru.
(kpiiy. ed,:

/:uiIaWraiacy wyrilza zCo(k

— dctlyktnyany komputcr II” ?2( 4 8FF z karla rtt3czua NV I DlA Quadro l”620, piOctst)rum Intel Xeon 1:2 I 24Z t>pn%tnimowiintcIu I II” iiiirdwirt diaemit,stics
(Xlpnwicdż:
L:tiiiawiajacy nie Xv) raja ziy

I”%tai]it 2 —

U2y LaiIiawiiIJc ziezyenujc Z W yiliiItLu zagwaralitowania llrzCtU zaslcpczcgo Xv yioacji awarii.” Naprawywy konyw:ine są w sied,ibie klienta. wiec spr/et zastcpc/y nie jest potrzehity. Fwentu:tlnic prOsimy II okruslciut”okre%u wyinw:tiwj gwiirahicj i dostepiioci Spr/ytu zaswpczegn — jest to niezbedne tło obliczenia city
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Zaniawiajacy wyraża zaJode

Zmi:ina SIWZ

1. Zniianie ule.ui l(ozdziti III. SI\yZ — Opis przedmiotu iaiII1ówieIIii.

Jest:

I Pi zednuotiti zatNÓwicant JL”sI cylrn\\ Y mikroskop optyczny wYposaŻoiłY w:

• Obiekt3 W Y O powiekszeiiiicli od 20x tio 200x oraz od OOx do I 000x

• Auwinittyczny przesuw w osiach XYZ z obserwacja pod katem (10 40°

• Dedykowane adaptery do usuwania <„dbl:iskow oraz ziui:tny kata padania swiarla ib3 uzykać

lcszy kontrast

CyI?owy mikroskop oph czny powinien nmoyIiwik:

• Obserwacje w jasnym i ciemnym Polu widzenia

• Obserwacje w ś kUc przectiodzacym Z ni zliwościa nisioowLniL (Hun poLryi

• Ioiuiar w 20 i 3D

• Modelowanie 3D

• Pomiary cIiropowaioici Pro! in i powierzchni

• Obrazy w pelnej lebi ostrości Za Otfl0Cii edneto przycisku

• I onkcje zzyw ania w zdjccia pitnorar”iiciiie.

Otrzymuje brzmienie:

l”rzetlmioiein zamówienia jest cyfrowy iiikriikoj tipiycziiy YP0t011Y w

• Obiektywy o powickszeniaub od 20x do 1000k: lub wkcej

• Auiomatyczny przesuw w osiach XYZ z obset waja pod kaicni do „)O°

• rkdykowtne adapwry do usuwania odlilasków oraz zmiany kia padania su iaiht In u,y:kić

lepszy kontnist

(yttowy mikroskop optyczny powinien LlrnOżIi\ lać:

• Ohseiwiicie wjanym I cie”tuiyrn polu u idztnia

• Ohserw:ke w wiciie przecliodziic3 In 7 niożliwtrścia 7lsloOWanii Ii Irni poIanzicj i

• I”omiiir w 201 31)

• Model OW”li1ie 3D

• lonu ary cli ropowatose i probi u i powierzc lin

• Obran w pełnej elehi ostrości za pomiwiijcdiieio przycitu

• Fookcje zzywania W zdjcii panoramie/tle.

2. Zmianie ulea Zahjcznik nr I A do siwz — Ok,row:ine parametry techniczne

Of rł.Yrntflt l,rzni kii fe:

Lj.
laiiaco o:cniw inc

ir irnitru/t k rnt
1” irnmt i ry 1% yInii lot J

( ojnik „ Ś \4O. I
• Miii. 5!) kIiick!,

I. Kamera eylrou,i -

• Riy(lyIclc/in%c nin 2 Ml”x (clcktywiycIi „ikr-ii)

• lon lon;, pOIiIdIL luokuic Lik „a „: yi,i

—
-

ohrazic I
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-37. ( )h-ryit 1 iUd LiICIiI 01.10° (ffl „iO° z
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38. ()Incrwow:iiiy (Ihfli J)(1\YilliLti P0/0SI1ć flOILJ
uI,tiiia „r,y iocIiyI.iiiiu oh”ukiyyn i roili-ii IIoItk.i

3Q. .„ ijnik iolojeiih kioWclo 4111 ky\u /cwIki/inicni Y:ii } i Qfl

Doda I I(IWC Wyfli;iafli:i:
• Ąuioiiiatycziii kdibracja syiciiui iii ponioca dedykowanej do urzadzcnia plylki balibr:icyjiwj.• Dedykowane adaptery (ID redukcji odhhikow oraz do zmiany kala padania swiatla aby poprawieLi,nluasl badaiwj powierzchni (z imzi wocza plynncj zmiiny)
• DoI:irczony .II1IJyL powililen być I;ihrycznie nowy

\%ykou %VC I J)< iWili iti I:

• LICI/leI IĆ Lw:Irancj i 0:1 wszystkie elenieiity in ikmskopu bedaceso przedmiotem postpt1wiltiiiiuiriiuin 2 niesicc3 od dni;i podpisania protokolu zdawczo odbiorczego:• serwis gwarancyjny niu%i być wiadc,ony pizez :tuioryzowŁiny Cf\ViS producenta:
• Zlipewilic dariiiowc wsparcie techniczne realizowane w jezyku polskim na Wrenie kraju:• zapewnic darniowe aktwtlinicje oproLr;%n3ow;Inia:
• cyis reakcji serwisu na mikyokop na zełnszenie maksymalnie 72 godziny w dni robocie;• zapewnić śletlykowany konsultant serwisant
• zapewnić hirmowa kalibr:wje sprzetu min. lx w roku.

3. Zniiuiie uk, ZaI:cinik lir („ do siwi — wzór un owy

W 5 skresia sic pkt h

4. Uka zmianie Termin skiadania ofert z dnia 3008.2019 r. na dzień 02.09.2049 rodzina: 10:00

Zienie sIc trcu OgIC%s/eI1W 4% Jalnowiciliu

Powyższe yjnśnieiiia (Ira? zmiamia (rsci specwrikacji istotnych wLlrunków zamówienia stanowi:iintegnilną częsć SJWZ.

ZANIAWIAJĄCY

c;ŁÓwNV K$IL(;owy

mgr CLL,ywz
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