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Postępowanie nr BZP.242.4.2019.JS  
Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania dla sprzętu 

i oprogramowania 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Binokularu z kamerą CCD, do tworzenia obrazów mikro szlifów i mikro 
skamieniałości w ramach projektu POPC.02.03.01-00-0004/17 „Leopoldina online - platforma integracji i 
udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”. 

 

Lp.  Przedmiot dostawy / 
kryteria Wymagane parametry 

Liczba 
sztuk 

1 Binokular  
(mikroskop 
steroskopowy) 

 
 

 
1 

1.1 Powiększenia  Minimalne: nie więcej niż 10X; maksymalne nie mniej niż 
100X;  

1.2 Płynna zmiana 
powiększenia (zoom) Nie mniej niż 15X 

1.3 Podnoszenie okularu Nie mniej niż 100 mm (dopuszcza się stosowanie pierścieni 
zwiększających dystans) 

1.4 Techniki obserwacyjne Światło odbite, światło przechodzące (z możliwością 
obserwacji przy skrzyżowanych nikolach) 

1.5 Barwa światła Zimne (barwa światła zbliżona do dziennego) 

1.6 Oświetlenie górne LED, prostopadłe i skośne (z możliwością regulacji kąta 
oświetlenia), jako skośne: dwa oświetlacze typu „gęsia 
szyja”, z możliwością skupiania wiązki światła 

1.7 Oświetlenie do światłą 
przechodzącego 

Oświetlenie LED; zasilacz zewnętrzny (nie przenoszący 
drgań);  

1.7a Obserwacje w świetle 
przechodzącym,  Płytka szklana, matowa, przynajmniej 100mm średnicy 

1.7b Obserwacje w świetle 
przechodzącym, 
spolaryzowanym 

Polaryzator o średnicy przynajmniej 60mm (lub polaryzacja 
całego oświetlenia dolnego); analizator z możliwością 
swobodnego obrotu  

1.8 Przesłona aperturowa Wbudowana w głowicę zoom, z możliwością regulacji 

1.9 Ogniskowanie  Dwustronny, precyzyjny mechanizm ogniskowania (zalecany 
podział na mikro i makro) 

1.10 Okulary Powiększenie 10x (inne możliwe dodatkowo), regulacja 
dioptryjna 

1.11 Obiektyw  Powiększenie 1x, odległość robocza do 60 mm 

1.12 Podłączenie foto Fototubus z łącznikami umożliwiającymi podłączenie 
aparatów fotograficznych (lustrzanek) i kamer CCD 

1.13 Podział drogi optycznej 100/0 i 50/50; tory optyczne równoległe 

1.14 Ochrona oczu przy 
okularach Muszelki ochronne oczne na okularach 
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1.15 Ochrona sprzętu przed 
kurzem 

Pokrowiec antystatyczny na mikroskop z zainstalowaną 
kamerą 

   

2 Kamera CCD   1 

2.1 Rozdzielczość Nie mniejsza niż 5mln pikseli 

2.2 Zakres barw kolorowa 

2.3 Format zapisu  Powszechnie rozpoznawalne oraz .raw, .z możliwością 
wywoływania .tif, .jpg, . 

2.4 Przetwornik  CMOS przynajmniej 36x23mm 

2.5 Czułość ISO Przynajmniej w zakresie 200-6000 ISO 

2.6  Czas ekspozycji Przynajmniej w zakresie 1/2000s - 100s 

2.7 Kompatybilność z 
systemami operacyjnymi 

Kamera powinna współdziałać  z posiadaną infrastrukturą 
Zamawiającego opartą o system Microsoft Windows 10, 
Windows 8 (32/64 bit) 

2.8 Złącze USB 3.0, kompatybilne z USB 2.0 

2.8 Sposób połączenia z 
mikroskopem Nie utrudniający prowadzenia obserwacji przez okulary 

2.9 Sterowanie  Możliwość obsługi za pośrednictwem komputera  

   

3 Komputer   1 

3.1 Procesor Procesor osiągający co najmniej 10000 punktów w teście 
Passmark CPU Mark 

3.2 Dysk Twardy 1) SSD: pojemność min. 200 GB, 
2) HDD: pojemność min. 1 TB 

3.3 Pamięć - Pojemność: min. 16 GB, 
- Wolne złącza pamięci: min. 2 

3.4 Karta graficzna osiągająca co najmniej 8000 punktów w teście PassMark 
GPU 

3.5 Pamięć karty graficznej min 8GB 

3.6 Napęd optyczny DVD-RW 

3.7 Złącza zewnętrzne min. 4 x USB– tył, min. 2 x USB – panel frontowy 
(przynajmniej jedno w panelu frontowym USB 3.0 
kompatybilne z USB 2.0), wyjście słuchawkowe - panel 
frontowy, wejście na mikrofon – panel frontowy, czytnik kart 
SD,MMC,CF,SM – panel frontowy 

3.8 System operacyjny System operacyjny 64 bitowy przeznaczony do użytku w 
firmie (wersja Professional), umożliwiający współpracę z 
kamerą CCD oferowaną wraz z mikroskopem 

3.9 Zasilacz Min. 600W 

   

4 Monitor   1 
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4.1 Rodzaj panelu IPS lub S-PVA 

4.2 Wielkość ekranu min. 27" 

4.3 Proporcje obrazu 16:9 

4.4 Rozmiar plamki max. 0.18 

4.5 Jasność [cd/m²] min. 350 

4.6 Kontrast min 1000:1 

4.7 Kąty widzenia min. 170 poziomo / 170 pionowo 

4.8 Obsługiwane 
rozdzielczości Min. 2560 x 1440 

   

5 Pakiet 
oprogramowania 
graficznego 

Pakiet oprogramowania umożliwiający dokonywanie analizy 
obrazu rejestrowanego przez kamerę CCD 

 
1 

5.1 Podstawowa 
charakterystyka  

Wykonywanie pomiarów na obrazie (odległości, 
powierzchnia, kąty) i nanoszenie skali na obraz 

5.2  Selekcjonowanie obiektów do pomiaru 

5.3  Zliczanie obiektów 

5.4  Profilowanie jasności wzdłuż linii prostych 

5.5  Histogram jasności obiektów 

5.6  Edycja obrazu z możliwością obróbki: kopiowania, 
wstawiania, wycinania, obracania; nanoszenia wskaźników 

5.7  Składanie obrazów 

5.8  Zapis obrazów w formatach powszechnie stosowanych (.jpg, 
.tiff, .bmp) 

5.9  Możliwość eksportu danych do programów zewnętrznych 

5.10  Możliwość użytkowania oprogramowania po zmianie 
komputera obsługującego kamerę (dożywotnia licencja)  

    

6 Gwarancja  Wymagana gwarancja na sprzęt wymieniony w pkt. 1 - 4 i na 
oprogramowanie 24 miesiące.  

 

7 Oznaczenie CE Dostarczony sprzęt elektryczny musi spełniać wymogi 
niezbędne do oznaczenia znakiem CE lub równoważnym. 

 

8 Dost ępno ść dla 
użytkowników 

Urządzenie będzie przeznaczone do użytku pracowników 
Uniwersytetu Wrocławskiego w tym dla pracowników z 
niepełnosprawnością 

 

 

    Sporządził: 

......................... 


