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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Dostawa systemu mikroskopii super-rozdzielczej z FLIM, FCS, TIRF i SPT dla Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy (nieużywany, niebędący przedmiotem ekspozycji  
i wystaw) system mikroskopii świetlnej/fluorescencyjnej z modułami mikroskopii super-
rozdzielczej: SIM (Structured Illumination Microscopy) oraz STED (STimulated Emission 
Depletion), FLIM (ang. fluorescence lifetime imaging microscopy, mikroskopia czasów życia 
fluorescencji), FCS (ang. fluorescence correlation spectroscopy, spektroskopia korelacji 
fluorescencji), TIRF (ang. total internal reflection microscopy, mikroskopia fluorescencyjna 
całkowitego wewnętrznego odbicia) i SPT (ang. single particle tracking, single molecule 
localization, obrazowanie pojedynczych cząsteczek). 
 
I. Statyw mikroskopu badawczego automatycznego 
  Statyw mikroskopu z wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym 

przesuwem w osi Z o minimalnym kroku 25 nm 
  Co najmniej 3 porty w mikroskopie umożliwiające jednoczesne podłączenie głowicy 

skanującej oraz innych urządzeń dokumentacyjnych 
  Apochromatyczne oświetlenie w świetle odbitym, długość optyczna obiektywów 45 mm 

lub krótsza 
  Automatyczne obniżanie i podnoszenie obiektywów do płaszczyzny fokalnej np. do 

zmiany preparatu, czy zakropienia olejku immersyjnego 
  Automatyczne rozpoznawanie zainstalowanych obiektywów i filtrów fluorescencyjnych, 

bez konieczności wstępnego programowania 
  Tubus o kącie pochylenia ok. 45˚, z możliwością odcięcia światła od okularów 

  Pole widzenia mikroskopu co najmniej 23 mm 

  Dwa okulary o polu widzenia co najmniej 23 mm, z korekcją dioptrii 

  Stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach x, y,  
z uchwytem szkiełek (przesuw za pomocą joysticka oraz oprogramowania), z wkładką 
piezoelektryczną do szybkich akwizycji stosów w osi Z 

  Zmotoryzowany rewolwer obiektywowy na 6 obiektywów, z osobnymi gniazdami 
suwaków do kontrastu Nomarskiego (DIC) dla każdego z obiektywów 

  Wbudowany system do długotrwałych obserwacji, zapobiegający dryftowi termicznemu, 
utrzymujący stałą odległość pomiędzy obiektywem a preparatem, z dokładnością co 
najmniej 300 nm 

  

Obiektywy (o określonym powiększeniu i minimalnej dopuszczalnej aperturze 
numerycznej (NA)): 
- 10x/0,30 semiplanapochromat; 
- 63x/1,40 planapochromat, immersja olejowa, dedykowany do techniki SIM; 
- 63x/1,46 planapochromat, immersja olejowa, dedykowany do technik TIRF i SMLM; 
- 63x/1,20 c-apochromat, immersja wodna; 
- 100x/1,46 planapochromat, immersja olejowa. 

  Kondensor obrotowy umożliwiający zastosowanie technik jasnego pola, kontrastu 
fazowego oraz kontrastu Nomarskiego (DIC), z aperturą co najmniej 0,55 i odległością 
roboczą co najmniej 26 mm 



 

  Kompletne wyposażenie do pracy w kontraście Nomarskiego (DIC) z niezależnymi 
suwakami dla wszystkich obiektywów 

  Automatyczny rewolwer na co najmniej 6 filtrów fluorescencyjnych 

  Filtry fluorescencyjne do GFP/mRFP/Alexa633 
  

  Oświetlacz halogenkowy do fluorescencji o mocy co najmniej 120W z regulacją natężenia 
światła, podłączenie światłowodowe do statywu mikroskopu 

  Lampa halogenowa z możliwością centrowania, o mocy 100W - montowana bezpośrednio 
na statywie mikroskopu 

  Umieszczony poza statywem zewnętrzny zasilacz sieciowy mikroskopu 

  Regulacja natężenia lampy halogenowej ze wskazaniem nastawionej wartości 

  Zmotoryzowana przesłona lampy fluorescencyjnej (automatyczne zamykanie i otwieranie 
przesłony oświetlenia fluorescencyjnego) 

  Współosiowa śruba z osobnymi pokrętłami mikro/makrometrycznymi położonymi z obu 
stron statywu 

  Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego 
przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu 
(zmiana obiektywów, filtrów itp.) 

  
Sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu dodatkowo poprzez dotykowy panel 
LCD umożliwiający podgląd ustawionych wartości, możliwość umieszczenia panelu na 
mikroskopie lub w zewnętrznej stacji dokującej wyposażonej w śruby mikro/makro i 
pokrętła sterowania stolikiem 

  Zamontowany bezpośrednio na statywie mikroskopu port TCPIP do połączenia z siecią 
komputerową w celach diagnostycznych 

  Duży inkubator obejmujący statyw mikroskopu, z utrzymywaniem temperatury i 
wilgotności, uchwyt grzewczy dla szkiełek podstawowych i szalek Petriego, komór 
inkubacyjnych Lab-Tec, 

II. Moduł do rejestracji obrazów w super-rozdzielczości SIM (Structured Illumination 
Microscopy) i SMLM (Single Molecule Localization Microscopy) 

  

Zestaw laserów oraz sterowanie zapewniające niezależną pracę ze wszystkimi dostępnymi 
wzbudzeniami/liniami laserów:  
- 405nm/min. 50mW; 
- 488nm/min. 100mW; 
- 561nm/min. 500mW; 
- 642nm/min. 500mW. 

  Wbudowana możliwość pracy z wykorzystaniem techniki TIRF (Total Internal Reflection 
Fluorescence) 

  Układ jednej wspólnej głowicy umożliwiający wykorzystanie dwóch technik super-
rozdzielczych: SMLM i SIM wykorzystujących ten sam moduł laserów 

  Technika SIM wykorzystująca strukturę kratową, w celu uzyskania wyższej wydajności 
optycznej niż w przypadku wzoru liniowego 

  Możliwość rejestracji obrazów w technice SIM z rozdzielczością co najmniej 120 nm 
(XY) oraz 300 nm (Z) klasycznych preparatów fluorescencyjnych we wszystkich 4 
zakresach wzbudzeń (405/488/561/642 nm) z możliwością nakładania kanałów. 

  Możliwość rejestracji obrazów w technice SMLM z wykorzystaniem fluorochromów lub 
białek fotoaktywacyjnych dla zwiększenia rozdzielczości lokalizacji do 20nm. 



 

  Kamera cyfrowa klasy sCMOS, odpowiednia do rejestracji obrazów w technikach super-
rozdzielczości, 1280 x 1280 pikseli, rozmiar piksela 6,5 x 6,5 µm, maksymalna wydajność 
kwantowa większa niż 82%, zakres dynamiki co najmniej 15 bitów 

  Kamera cyfrowa klasy back-thinned EMCCD, odpowiednia do rejestracji obrazów w 
technikach super-rozdzielczości, 512 x 512 pikseli, rozmiar piksela 16 x 16 µm, 
maksymalna wydajność kwantowa większa niż 90% 

  Automatyczne przełączanie wszystkich elementów głowicy superrozdzielczości (jak np. 
siatki) 

  Prędkość akwizycji co najmniej 17 obrazów SIM 512 x 512 na sekundę, do maksymalnie 
co najmniej 255 obrazów SIM 512 x 512 na sekundę w trybie przetwarzania 
przyśpieszanego programowo 

III. Moduł do rejestracji obrazów w super-rozdzielczości STED (STimulated Emission 
Depletion) 

  

Moduł konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym, 
fluorescencyjnym oraz do współpracy z modułem konfokalnym, wyposażony w: 
- wbudowany w statyw dotykowy, kolorowy wyświetlacz we frontowej części oraz 
dodatkowe przyciski funkcyjne po bokach; 
- zmotoryzowany, kodowany rewolwer na min. 6 obiektywów; 
- zmotoryzowaną, kodowaną, min. 6-pozycyjną karuzelę na filtry fluorescencyjne (do 
obserwacji próbek w okularach, umożliwiającą łatwą, beznarzędziową wymianę filtrów); 
- zmotoryzowany, kodowany kondensor mogący współpracować z obiektywami minimum 
od 1,25x do 100x, o dużym dystansie pracy (nie mniejszym niż 28 mm), aperturze 
numerycznej min. 0,55; 
- zmotoryzowany kodowany układ ogniskowania z minimalnym skokiem w osi Z nie 
większym niż 4 nm. Zakres ruchu w osi Z nie mniejszy niż 12 mm; 
- tubus binokularowy o polu widzenia 25 mm i regulacją rozstawu okularów w zakresie 55 
– 75 mm. 

  Moduł do automatycznej kontroli ostrości, w trybie ciągłym lub programowanym, 
wykorzystujący światło diodowe o długości fali w maksymalnym piku nie krótszym niż 
850 nm. 

  Dioda LED do obserwacji w świetle przechodzącym o długim czasie życia co najmniej 
20.000 godz. 

  Zewnętrzne źródło światła do podglądu fluorescencji z lampą LED o zakresie emisji 
światła minimum 390 – 680 nm. Światło przesyłane do mikroskopu poprzez światłowód o 
długości min. 1,5 m. 

  

Zestawy filtrów do obserwacji fluorescencyjnych o parametrach (bądź zbliżonych +/- 10 
nm): 
- wzbudzenie 405/60 nm; emisja 470/40 nm; 
- wzbudzenie 480/40 nm; emisja 527/30 nm; 
- wzbudzenie 540/45 nm; emisja > 590 nm 

  Skanujący stolik przedmiotowy o zakresie ruchu min. 127 x 83 mm, rozdzielczości nie 
gorszej niż 0,7μm. 

  Zewnętrzny kontroler z osobnymi dwoma pokrętłami do niezależnego przesuwu stolika w 
osi X i Y oraz do ruchu obiektywów w osi Z. Wszystkie pokrętła kontrolera powinny mieć 
regulowaną czułość obrotu. 

  Nakładka na stolik XY do szybkiego skanu w osi Z o parametrach: 
- minimalny krok 20 nm 
- dokładność ruchu w osi Z nie mniejsza niż 1,5 nm 

  Montowany na stoliku przedmiotowym uniwersalny uchwyt do mocowania 
mikroskopowych szkiełek podstawowych, szalek Petriego oraz płytek wielodołkowych. 



 

  

Obiektywy o długości optycznej do 45 mm o określonym powiększeniu i minimalnej 
dopuszczalnej aperturze numerycznej (NA) oraz dystansie pracy (WD): 
- obiektyw semiplanapochromatyczny 10x; NA 0,30; WD 11 +/- 1 mm; 
- obiektyw planapochromatyczny 86x; NA 1,20; WD 0,30 +/- 0,1 mm; z immersją wodną. 
Zmotoryzowany pierścień korekcyjny umożliwiający pracę ze szkiełkami 
nakrywkowymi/denkami naczyń o minimalnym zakresie grubości 0,14 – 0,19 mm;; 
- obiektyw planapochromatyczny 63x; NA 1,40; WD 0,14 mm; immersja olejowa; 
- obiektyw planapochromatyczny 100x; NA 1,40; immersja olejowa; 

  Obudowująca statyw mikroskopu komora środowiskowa z systemem zapewniającym 
kontrolę temperatury (w zakresie od RT do 40ºC) z nawilżaczem powietrza 

  Montowany na stoliku przedmiotowym mikroskopu dodatkowy mini-inkubator z 
systemem do regulacji stężenia CO2 w zakresie 0 – 18 %. 

  

Moduł wysokorozdzielczy poprawiający rozdzielczość obrazu w płaszczyźnie XY poniżej 
50 nm i wykorzystujący optyczną technikę wygaszania fluorescencji na brzegach każdego 
obszaru wzbudzonego podczas punktowego skanowania próbki w mikroskopie. 
Wyposażony w laser wygaszający o długości fali 660 +/- 2 nm , z możliwością 
doposażenia o minimum dwa dodatkowe lasery wygaszające. Moduł powinien być 
całkowicie zintegrowany z systemem konfokalnym: wykorzystywać źródła światła 
wzbudzającego oraz detektory światła emitowanego, które są już obecne w systemie 
konfokalnym. 

IV. Moduł konfokalny 

  

Skaner z 3 zwierciadłami skanującymi, zapewniający pole widzenia w płaszczyźnie 
pośredniej min. 22 mm, bez aberracji. 
- Przysłona konfokalna (pinhole) płynnie regulowana w zakresie od 20 μm (dla 
zapewnienia najlepszej rozdzielczości) do 600 μm 
- Płynna regulacja prędkości skanowania w minimalnym zakresie 1 - 2600 linii/s co 1 Hz, 
do 5200 linii/s przy skanowaniu w obu kierunkach (w sumie wybór z 3900 poziomów 
prędkości) 
- Prędkość skanowania min. 10 ramek/sekundę przy 512x512 pikseli oraz min. 130 
ramek/sekundę przy 512x16 pikseli) 
- Maksymalny format obrazów cyfrowych przy stosowaniu skanera precyzyjnego nie 
mniejszy niż 8192x8192pikseli. 
- Funkcja zatrzymywania wiązki skanera w 1 punkcie (bez skanowania) – np. dla 
fotoaktywacji, fotowyświecania, technik FCS. 
- Dodatkowy zoom na skanerze w zakresie nie mniejszym niż od 0,75x do 48x 
- Dowolnie definiowany obszar skanowania 
- Możliwość ustawienia zaawansowanych trybów skanowania: xyz, xzy, xt, xyt, xyzt, xzyt,  
xyλ, xyλt, xyλz, xyzλt (gdzie λ to skan spektralny - wzdłuż długości fali, a t – skan 
czasowy). 

  

Minimum trzy punktowe, wieloprzedziałowe detektory spektralne, będące hybrydą 
fotopowielacza oraz fotodiody lawinowej (Avalanche Photo Diode), o zakresie detekcji  
nie mniejszej niż 410-850nm. 
- Regulacja szerokości pasma detekcji w zakresie od 5nm do pełnego zakresu detekcji 
detektora spektralnego. Dokładność ustawień spektralnych detektorów: 1 nm. 
- Każdy z detektorów posiada funkcję zliczania pojedynczych fotonów i określania czasu 
ich akwizycji. 
- Możliwość wykorzystania dodatkowego parametru w postaci czasu akwizycji fotonów do 
oddzielania sąsiadujących spektralnie barwników fluorescencyjnych, odfiltrowywania 
sygnału z autofluorescencji oraz refleksów świetlnych. 
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 2 detektory hybrydowe 

  Punktowy detektor do światła przechodzącego. 



 

  Możliwość jednoczesnej rejestracji obrazów na wszystkich zainstalowanych detektorach 
spektralnych i detektorze do światła przechodzącego. 

  

Moduł do obrazowania w wysokiej rozdzielczości: 
- Uzyskiwanie przy pomocy moduły rozdzielczości do 120 nm w płaszczyźnie XY oraz do 
200 nm w osi Z. 
- Możliwość obrazowania w podwyższonej rozdzielczości na wszystkich zainstalowanych 
detektorach spektralnych jednocześnie 
- Modułu do obrazowania w wysokiej rozdzielczości można używać na każdym 
obiektywie zainstalowanym w mikroskopie 
- Możliwa dodatkowa obróbka obrazu w czasie rzeczywistym (np. adaptacyjna 
dekonwolucja 3D), z zachowaniem oryginalnego obrazu w osobnym pliku 

  

Biały laser wzbudzający z regulowaną częstotliwością pulsów w zakresie minimum od 2,5 
do 80 MHz. 
- Możliwość wyboru min. 350 linii światła lasera w zakresie od 440 do 790 nm (lub 
szerszym) z dokładnością 1 nm. 
- Możliwość emisji do 8 linii lasera jednocześnie 

  
Dzielnik wiązki światła wzbudzającego oraz emitowanego w postaci kryształu 
akustooptycznego. 
- Możliwość rozdzielania jednocześnie do 8 różnych linii lasera białego oraz do 8 różnych 
wybranych zakresów emisji. 

  Dioda laserowa o długości fali 405 nm; moc min. 50 mW, do wzbudzania barwników 
niebieskich oraz do eksperymentów z fotowyświecaniem oraz fotoaktywacją próbek. 

V. Moduł do analiza czasowo-rozdzielczych FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy) i 
FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) 

  

Moduł do czasoworozdzielczej analizy próbek (FLIM oraz FCS), zintegrowany z 
systemem konfokalnym. 
- Moduły FLIM i FCS wykorzystujący jako źródło światła wzbudzającego wieloliniowy, 
pulsacyjny laser biały obecny przy systemie konfokalnym. 
- Moduły FLIM i FCS mające możliwość wykorzystania wewnętrznych, bezfiltrowych 
detektorów spektralnych do zliczania liczby oraz czasów przylotów pojedynczych 
fotonów. 
- Moduł programowy do akwizycji i analizy sygnałów FLIM i FCS zintegrowany z 
oprogramowaniem sterującym mikroskopem konfokalnym. Możliwe jednoczesne 
obrazowanie intensywności preparatu oraz pomiar czasu życia fluorescencji. 
- Możliwość łączenia technik czasoworozdzielczych z pozostałymi technikami obecnymi 
w systemie konfokalnym takimi jak: techniki wysokorozdzielcze, skan mozaikowowy, 
skany czasowe, czy skany 3D – XYZ) 

VI. Stacja robocza wraz z oprogramowaniem 

  

Stacja do sterowania pracą mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego z modułem 
konfokalnym, modułem do pomiarów czasoworozdzielczych oraz modułem do wysokiej 
rozdzielczości i analizy uzyskanych obrazów i danych (o parametrach tożsamych lub 
lepszych): 
- procesor ośmiordzeniowy 3,6 GHz; pamięć cache 25MB lub lepszy 
- pamięć RAM 96 GB; 
- karta graficzna z pamięcią 16 GB; 
- 3 dyski: szybkie dyski 2 TB SSD oraz 256 GB SATA SSD; dysk twardy 6 TB HDD do 
przechowywania danych; 
- system operacyjny kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego Windows 10; 
Dwa monitory o parametrach tożsamych lub lepszych: 
- Matryca LED 32 calowa 
- Rozdzielczość 4K (3840 x 1600) @ 60 Hz 



 

  Kontroler w 6 pokrętłami i 6 ekranami LCD umożliwiający manualne sterowanie co 
najmniej sześcioma wybranymi zmotoryzowanymi, zautomatyzowanymi funkcjami 
modułu konfokalnego 

  

Oprogramowanie do wielowymiarowej akwizycji obrazów (X Y Z λ T) zawierające: 
- intuicyjne w obsłudze oprogramowanie do akwizycji zdjęć; - wprowadzanie nowych 
parametrów spektralnych barwników fluorescencyjnych dla równoległego bądź 
sekwencyjnego skanowania poprzez przeciąganie symbolu danego barwnika w pole 
detektora 
- podstawowe narzędzia graficzne do obróbki obrazu, filtry morfologiczne i odszumiające; 
- moduł do wykonywania podstawowych pomiarów morfometrycznych, pomiarów 
intensywności (oznaczonego pola, stosu zdjęć, wzdłuż linii); 
- możliwość eksportu danych z pomiarów do plików arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel) 
- narzędzia do dodawania adnotacji na obrazie: strzałki, linie, figury, opisy, łatwe 
numerowanie i ręczne zliczanie obiektów; 
- oprogramowanie do adaptacyjnej dekonwolucji obrazu 3D; 
- optymalne zarządzanie dużymi plikami. Możliwość eksportu dowolnie wybranych zdjęć 
za pomocą jednej komendy do formatów graficznych: TIFF, JPG, BMP, PNG; formatów 
filmowych AVI, MPEG4 oraz formatów tekstowych ASCII.  
- możliwość automatycznego dodawania na zdjęciu skali, czasu wykonania zdjęcia 
(zarówno rzeczywistego jak i od momentu rozpoczęcia eksperymentu) oraz pozycji (np. w 
osi Z) z której wykonano zdjęcie. 
- automatyczne zapamiętywanie i odtwarzanie zapisanych eksperymentów z pliku 

  

Oprogramowanie do sterowania pracą stolika skanującego, posiadające: 
- wgrane wzory popularnych preparatów mikroskopowych i naczyń hodowlanych dla 
szybkiej lokalizacji preparatu oraz ułatwiające wykonanie szybkiego skanu poglądowego 
całego preparatu; 
- tworzenie obrazu poglądowego preparaatu za pomocą skanu spiralnego (skan wokół 
zaznaczonego miejsca na preparacie); 
- funkcja obrazowania obiektów większych niż pole widzenia obiektywu mikroskopu – 
wykonywanie skanu mozaikowego za pomocą stolika skanującego; 
- funkcja rozpoznawania wybarwionego miejsca (preparatu) na szkiełku mikroskopowym, 
naczyniu hodowlanym lub płytce wielodołkowej - zaznaczanie oraz skanowanie obiektu o 
dowolnym kształcie (z pominięciem pustych miejsc) 
- możliwość zaprogramowania nieograniczonej liczby skanów mozaikowych na preparacie  

  

Oprogramowanie do tworzenia wizualizacji i rekonstrukcji obiektów 3D dające: 
- tryby projekcji: transparentna, maksymalna intensywność, kodowanie kolorystyczne 
głębi i projekcja z cieniami; 
- możliwość kompleksowego generowania animacji 3D - tworzenie plików filmowych w 
formatach avi, mpeg4, wmv; 
- możliwość dodawania adnotacji na rekonstrukcjach 3D i w animacjach 3D; 
- możliwość tworzenia dowolnych przekrojów przez rekonstrukcję 3D, również 
niezależnie dla poszczególnych kanałów; 
- możliwość tworzenia obrazów stereo (dla monitorów lub okularów trójwymiarowych) z 
algorytmami min.: cyan/magenta; horizontal i vertical shutter, quad-based 

  Moduł programowy do przeprowadzania zaawansowanych eksperymentów 
fluorescencyjnych z wyświecaniem, fotoaktywacją lub fotokonwersją próbki. 

  

Moduł programowy do analizy danych pochodzących z czasowo-rozdzielczych 
eksperymentów (FLIM lub FCS)  zintegrowany z oprogramowaniem do akwizycji i 
analizy obrazu konfokalnego. 
 
 
 



 

VII. Zestaw komputerowy z monitorem do podglądu i analizy rejestrowanych obrazów  

  

Komputer dostosowany do wymagań przetwarzania dużej ilości danych (parametry 
minimalne): 
- procesor ośmiordzeniowy 3,3 GHz pamięć cache 25MB lub lepszy 
- pamięć RAM co najmniej 192 GB DDR4-2933 MHz 
- karta graficzna 8GB RAM; 
- dyski: 1 x 512 GB SSD, 2x 6 TB HDD w konfiguracji 6 TB RAID 1; 
- monitor o przekątnej 32 cale 

VIII. Oprogramowanie do rejestracji i analizy obrazów 
  Jednolite oprogramowanie, równocześnie sterujące statywem mikroskopu, głowicą super-

rozdzielczości z laserami, rejestracją danych z technik obserwacji i pomiarów 
  Funkcja zapisywania istotnych parametrów skanowania wraz z obrazem, możliwość 

automatycznego odtwarzania tych parametrów 
  Prezentacja obrazu w skali szarości, pseudo-kolorach lub skalach barwnych 

  Rekonstrukcja i animacja 3D 

  Pomiary intensywności świecenia wzdłuż dowolnej krzywej, pomiary średniej 
intensywności świecenia z dowolnie wybranego obszaru 

  Pomiary zmian intensywności świecenia w czasie, w wybranym obszarze 

  

Pakiety dodatkowe: 
- do techniki SIM; 
- do techniki SMLM; 
- do analizy kolokalizacji sygnałów z możliwością podglądu nakładających się punktów na 
obrazie oryginalnym, wykres kolokalizacji oraz dane liczbowe z możliwością eksportu; 
- pakiet pomiarowy; 
- pakiet do rejestracji fluorescencji wielokanałowej; 
- pakiet do składania obrazów; 
- pakiet do manualnego składania obrazów o rozszerzonej głębi ostrości; 
- pakiet do automatycznej analizy obrazu; 
- pakiet do rejestracji serii czasowych; 
- pakiet do tworzenia stosów Z; 
- pakiet automatycznego ustawiania ostrości; 
- pakiet obsługi stolika automatycznego; 
- pakiet do programowania zaawansowanych eksperymentów; 
- oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazu. 

  Możliwość importu oraz eksportu danych do powszechnie wykorzystywanych formatów 
np. tif, gif, jpg, bmp, psd, avi, mov 

  
Oprogramowanie dla dowolnej liczby użytkowników umożliwiające pracę z bazą danych 
obrazowych zarejestrowanych przy pomocy mikroskopu, odtwarzanie animacji (3D, 4D), 
nakładanie opisów i wskaźników, rzeczywista skala, pomiary interaktywne, import oraz 
export danych, funkcja drukowania 

IX. Wyposażenie dodatkowe 

  Stół antywibracyjny z kompresorem , optyczny stół antywibracyjny z możliwością 
aktywnej kompensacji wibracji, o rozmiarach minimum 90 x 90 cm, stół pod monitory i  
kontrolery do sterowania pracą mikroskopu i elementów modułu konfokalnego 

  Preparaty kalibracyjne, obiektyw kalibracyjny 
 
 



 

X. Inne 

  Gwarancja minimum  24 miesiące 

  W ramach oferty musi być zapewniona: dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie 
systemu wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. 
Wykonawca zapewnia dostępność urządzenia dla osób niepełnosprawnych. 

 


