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BZP.2710.14.2021 KB 
Załącznik nr 3 do SWZ 

   
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego 
 

Mikroskop stereoskopowy do obserwacji w świetle odbitym  
i przechodzącym z kamerą mikroskopową 

 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

 

 

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................... 

 

Producent:  .......................................................................... 

 

Typ:  .......................................................................... 

 

Model: .......................................................................... 

 

Rok produkcji: .......................................................................... 

 

Nazwa i wersja oprogramowania:  .......................................................................... 

 



BZP.2710.14.2021.KB 
2 | S t r o n a  

 

Lp. 

Parametry wymagane 
 

Szczegółowy zakres parametrów 
technicznych oferowany przez 

Wykonawcę 

1 Korpus mikroskopu z tubusem binokularowym: 
 

1.1 System optyczny: Greenough   

1.2 zakres zoom 5:1  

1.3 zakres powiększeń co najmniej 8,0x ... 40x 
(bez optyki czołowej), z wyposażeniem 
dodatkowym niezawartym w dostawie  4,0x … 
200x 

 

1.4 odległość robocza 110mm (w konfiguracji bez 
soczewki czołowej) 

 

1.5 śruba zmiany powiększeń z funkcją „click-
stop” (wyłączaną przez użytkownika) 
 

 

1.6 pole widzenia w konfiguracji bez dodatkowej 
optyki, z okularami 23 mm:  od 5,8mm do 
28,8 mm, z wyposażeniem opcjonalnym: od 
1,3mm do 57,5mm 
 

 

1.7 maksymalna rozdzielczość  z wyposażeniem 
opcjonalnym 400 Lp/mm 

 

1.8 tubus binokularowy, kąt nachylenia 45°  

1.9 regulacja rozstawu źrenic w zakresie 55... 75 
mm 
 

 

1.10 wbudowany w tubus port z adapterem 
optycznym 0,5x do podłączenia kamery 
cyfrowej 

 

1.11 podział światła 50:50%  

2 Okulary 

2.1 powiększenie 10x  

2.2 pole widzenia 23 mm   

2.3 z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w 
obydwu okularach możliwość domontowania 
okularów o powiększeniach 16x/14 mm oraz 
25x/10 mm 

 

3 Statyw z kolumną 

3.1 podstawa do światła odbitego i 
przechodzącego o wymiarach szer. 200x dł. 
310 x wys. nie większa niż 90 mm, kolumna o 
wysokości min. 250 mm 

 

3.2 oś obiektywu min. 140 mm od kolumny  

3.3 wymienne płytki: czarno-biała, szklana 
przezroczysta 

 

3.4 antystatyczna powierzchnia (ESD)  
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3.5 wbudowany zasilacz do światła odbitego i 
przechodzącego 

 

3.6 uchwyt do przenoszenia 
 

 

4 Oświetlacz światła odbitego 

4.1 wmontowany w korpus mikroskopu oświetlacz 
punktowy LED 
 

 

4.2 montowany na kolumnie statywu oświetlacz 
punktowy LED typu dwuramienna gęsia szyja 
z regulacją wysokości. Płynna regulacja 
natężenia bez zmiany temperatury barwowej. 
Regulacja wysokości oświetlacza. Zasilany ze 
statywu. 
 

 

5 Oświetlacz światła przechodzącego: 

5.1 zintegrowany z podstawą oświetlacz diodowy 
LED, system oświetlenia skośnego oraz jasne 
i ciemne pole 
 

 

5.2 płynna regulacja natężenia bez zmiany 
temperatury barwowej 
 

 

6 Wyposażenie 

6.1 pokrowiec antystatyczny  

6.2 komplet narzędzi  

6.3 polaryzacja w świetle przechodzącym  

7 Możliwość rozbudowy 

7.1 o dodatkowe soczewki: 0,5x, 0,75x, 1,5x, 2,0x 
  

 

7.2 o walizkę transportową 
 

 

8 Kamera mikroskopowa kolorowa z  oprogramowaniem: 
8.1 min. 5 mln pikseli  

8.2 element CMOS 1/2,5" cala  

8.3 złącze USB 3  

8.4 akwizycja obrazu z ww. kamery i źródeł Twain  

8.5 przeglądanie obrazów  

8.6 dopasowanie krzywych, autopoziomy, 
autokontrast, ręczna kontrola, 
jasności/kontrastu, kolorów, gamma, 
histogram, kontrola rozdzielczości 

 

8.7 funkcje pomiarowe planimetryczne: odcinek, 
odległość dwóch prostych, odległość punktu od 
prostej, kąt, punkt, linia łamana, okręgi, 
elipsy, prostokąty, pierścienie, promienie, łuki 
itp, kalkulacja powierzchni i obwodu 
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UWAGA! Wykonawca musi wypełnić kolumnę pn.: „Szczegółowy zakres parametrów 
technicznych oferowany przez Wykonawcę” poprzez podanie dokładnych oferowanych 
parametrów przedmiotu zamówienia, w sposób jednoznaczny niebudzący wątpliwości. 

 

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub 
podpisem osobistym. 

 

8.8 pomiary bezpośrednie na obrazie żywym – 
odcinek, kąt 

 

8.9 adnotacje tekstowe  

8.10 siatki i linijki  

8.11 tworzenie i zarządzanie warstwami  

8.12 składanie obrazów mikroskopowych 
pobranych w osi Z w obraz o rozszerzonej 
głębi ostrości 
 

 

8.13 poprawianie obrazów przez różnorodne filtry, 
binaryzacja, skeletonizacja 
 

 

8.14 segmentacja obrazu  

8.15 składanie pojedynczych  obrazów w obrazy 
wielkoformatowe 
 

 

8.16 akwizycja obrazów oraz wideo  

8.17 oprogramowanie w języku polskim  

8.18 oprogramowanie obsługujące nastepujace  
formaty: *bmp. dip, rle; *jpg, *jpeg, *jif, *jfif; 
*png, *tif, *tiff, *gif, *pcx, *tga ;*jp2, *jp2k; 
oraz format natywny oprogramowania. 

 


