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Załącznik Nr 5 
     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 
 

ID 322 Mikroskop biologiczno-laboratoryjny 7 szt. 
 

1.  Mikroskop biologiczno-laboratoryjny  musi byś kompatybilny (wymienialność optyki) z posiadanymi  przez  
Zamawiającego mikroskopami Nikon SE, Nikon Eclipse TS100 i Eclipse T300 

2. Statyw z oświetlaczem LED o mocy min. 3W 
3.  Zasilacz i oświetlacz wbudowany w statyw mikroskopu 
4.  Układ oświetlenia multi-soczewkowego LED Fly-Eye z minimalną żywotnością diody LED 60 000 godzin 
5.  Odłączalny kabel zasilający 
6.  Wyłącznik On/Off na bocznej ścianie statywu 
7.  Oddzielne od wyłącznika pokrętło regulacji natężenia oświetlenia 
8.  Stolik krzyżowy prawostronny, pokrętła x-y w jednej osi 
9.  Ruch ogniskowania mikro / makro w jednej osi 
10.  Nasadka okularowa o kącie nachylenia min. 30º 
11.  Możliwość regulacji wysokości położenia okularów poprzez obrót nasadki o 180º 
12.  Okulary o powiększeniu 10x z możliwością montażu mikrometrów pomiarowych 
13.  Blokada wkrętem ampolowym każdego z okularów, uniemożliwiająca ich wyjęcie z nasadki okularowej 
14.  System optyczny CFI korygowany do nieskończoności 
15.  Obiektyw CFI BE Plan Achromat 10x o aperturze 0,25 i odległości roboczej  6,7 mm 
16.  Kondensor o aperturze  1,25 z regulowaną przysłoną i wyskalowanymi pozycjami dla używanych 

obiektywów 
17.  Możliwość zainstalowania lusterka jako awaryjnego źródła światła 
18.  Możliwość doposażenia mikroskopu o kontrast fazowy 
19.  Pokrowiec na mikroskop 
20. Montaż i szkolenie w siedzibie zamawiającego 
21.  Gwarancja minimum 12 miesięcy 

   

ID 323,1 Obiektyw CFI BE PLAN Achromat 40x N.A.0,65 W.D.0,6 mm  7szt. 
do posiadanych  przez  Zamawiającego mikroskopów Nikon SE, Nikon Eclipse  TS100 i Eclipse T300 

             Gwarancja minimum 12 miesięcy 
 
 

ID 323,2 Obiektyw CFI BE PLAN Achromat 100x oil  N.A.1,25 W.D.0,14 mm  7szt. 
do posiadanych  przez  Zamawiającego mikroskopów Nikon SE, Nikon Eclipse TS100 i Eclipse T300 

               Gwarancja minimum 12 miesięcy 
 

ID 326 Mikroskop badawczy  1szt. 
 

1. Mikroskop badawczy o budowie modułowej musi byś kompatybilny (wymienialność optyki) z posiadanym  przez 
Zamawiającego mikroskopem fluoroscencyjnym  Eclipse 80i 

2. Ergonomiczny układ ustawiania ostrości - pokrętła śrub mikro/makro położone  w jednej osi z pokrętłami 
sterowania stołem 

3. Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika 
4. Regulowana przysłona polowa 
5. Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED 
6. Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola 
7. Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia 
8. Stolik z powłoką ceramiczną i mechaniczną  nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej 

strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu 
9. System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa 
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10. Nasadka trinokularowa z podziałem światła binokular/foto 100/0, 20/80+/- 10%, 0/100 
11. Okulary 10x o polu widzenia 22 mm z możliwością montażu mikrometrów okularowych 
12. Muszle oczne do okularów 
13. Kondensor karuzelowy do jasnego pola i kontrastu fazowego 
14. Uchwyt rewolwerowy na min.6 obiektywów 
15. Obiektywy o długości parfokalnej 60 mm 
16. Obiektyw Plan Achromat DL 10x, dł. optyczna 60mm, N.A. 0.25, W.D. 10,5 mm Ph1 
17. Obiektyw Plan Achromat DL 40x, dł. optyczna 60mm, N.A. 0.65, W.D. 0,56 mm Ph2 
18. Obiektyw Plan Achromat DL 100x, dł. optyczna 60mm, N.A. 1.25, W.D. 0,20 mm Ph3 
19. Obiektyw Plan Achromat 10x, dł. optyczna 60mm, N.A. 0.25, W.D. 10,5 mm 
20. Obiektyw Plan Achromat 20x, dł. optyczna 60mm, N.A. 0.40, W.D. 1,2 mm 
21. Kolorowa kamera mikroskopowa min.8 MPix 
22. Matryca kamery min. 2/3” 
23. Szybkość min.50 fps przy rozdzielczości min. 1920 x 1080 
24. Podłączenie kamery do komputera za pośrednictwem kabla USB3.0 
25. Mikroskopowy adapter optyczny do kamery dopasowany do wielkości matrycy 
26. Oprogramowanie do podstawowych pomiarów liniowych i planarnych 
27. Stacja komputerowa 

a) system operacyjny Windows 10 (64 bit) lub inny zalecany przez producenta mikroskopu 
b) procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 9950 punktów 

lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. 
PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 
wyższe 

c) pamięć RAM min. 8 GB 
d) dysk twardy min. 1000 GB 
e) nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 
f) karta dźwiękowa zintegrowana lub w postaci karty 
g) łączność Bluetooth, Wi-Fi, LAN 
h) min. 6 portów USB w tym 2 USB 3.1 
i) wyjście min.: HDMI i VGA 
j) przewodowa mysz i klawiatura  

28. Monitor min. 23” 
a) matryca LED, IPS, matowa 
b) rozdzielczość min. 1920 x 1080 (FullHD) 
c) format ekranu 16:9 
d) kąt widzenia w pionie i poziomie min. 178 stopni 
e) wejście min.: HDMI, VGA, DisplayPort 
f) obrotowy ekran (PIVOT) 

29. Projektor 
a) technologia DLP 
b) rozdzielczość min. 1280x800 
c) jasność min. 3300 lm 
d) korekcja zniekształcenia trapezowego 
e) wymagane formaty obrazu 16:10, 4:3, 16:9 
f) min.: dwa wejścia HDMI, dwa wejścia VGA 
g) wejście RS-232, RCA, mini USB, S-Video, audio 
h) wbudowane głośniki 
i) żywotność żarówki min. 10 000 godzin w trybie ekonomicznym 

30. Komputer pomocniczy typu laptop 
a) system operacyjny Windows 10 (64 bit) lub inny zalecany przez producenta mikroskopu 
b) procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 8900 punktów  

lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. 
PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 
wyższe 

c) pamięć RAM min. 8 GB 
d) dysk twardy min. 1000 GB 
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e) karta graficzna zintegrowana osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1225 
punktów + karta osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 5760 punktów lub 
karty równoważne wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez 
”równoważne” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe  

f) ekran matowy, LED, min.15” 
g) rozdzielczość min. 1920 x 1080 (FullHD) 
h) łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , LAN 10/100/1000 Mb/s, Bluetooth 
i) min. 3 porty USB 3.0 
j) wyjście HDMI 

31. Montaż i szkolenie w siedzibie zamawiającego 
32. Gwarancja minimum 12 miesięcy 
 

Do oceny i porównania zaoferowanego sprzętu użyte będą wyłącznie wyspecyfikowane parametry techniczne i 
eksploatacyjne. W przypadku zaoferowania sprzętu budzącego wątpliwości Zamawiającego ciężar udowodnienia 
równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga podania jednoznacznych nazw handlowych 
oferowanego sprzętu oraz jego dokładnego opisu technicznego, potwierdzającego spełnianie wymaganych kryteriów. 
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