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Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pod nazwą: Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu 
Archeologii UWr wraz z montażem i instalacją. Część 1, 2, 3, 4. 

 
INFORMACJA NR 4. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1: 
Część 3: Dostawa, montaż i instalacja przenośnego spektrometru XRF 
Czy zamawiający dopuści do przetargu spektrometr o następujących parametrach:  
- detektor SDD  
- rozdzielczość spektralna <139 eV 
- lampa rentgenowska 8-50 kV/0-200 µA bez  
- 2 wiązki na metale ciężkie i lekkie 
- kolimatory 5mm i 2mm 
-Dwie kamery, 1 panoramiczna i druga do wykonania zdjęć badanego   -  miejsca 
- automatyczne filtry – 8 szt. 
- zintegrowany wzorzec ze stali 316 
- rozmiar okienka pomiarowego 11 mm 
- wyświetlacz zintegrowany, dotykowy, opcja obrotu obrazu o 180o 
- baterie – dwie baterie w zestawie (czas pracy jednej baterii do czterech  godzi), instrument z 
opcją HotSwap – nie ma potrzeby wyłączania urządzenia na czas wymiany baterii 
- zabezpieczenia antyradiacyjne wyłączające instrument po 0.5 sekundy w wypadku pomiaru 
prowadzonego w powietrze 
- brak płuczki helowej, oferowane urządzenie nie wymaga płuczki do wykrywania pierwiastków 
lekkich jak Mg, Al., Si, P i S. Instrument jest wyposażony w barometr do korekcji pomiarów 
pierwiastków lekkich 
- dostarczane oprogramowanie pozwala na tworzenie raportów zawierających skład 
procentowy, spektrum, zdjęcie próbki oraz logo właściciela spektrometru, istnieje możliwość 
eksportowania danych do arkusza kalkulacyjnego przy pomocy oprogramowania na komputer 
PC lub bezpośrednio z urządzenia 
-Przenośny stand do ufiksowania spektrometru w różnych pozycjach 
-Odporność na atmosferę kurzu i wody – IP64 
-Odporność na upadek urządzenie testowane zgodnie z normą Military - Standard 810G 
- Mozliwość pracy w temperaturach od -10-50 stopni Celsjusza  
–Możliwość optymalizowania parametrow (takich jak napięcie oraz natężenie lampy) pracy 
układu pomiarowego z poziomu oprogramowania pod kątem konkretnych aplikacji 
Kalibracja dla, materiałów geologicznych i, stopów metali, kalibracja empiryczna 
- walizka transportowa 
-waga 1,7kg z baterią 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania w zakresie 
podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność oferty z 
rzeczywistymi parametrami. Przenośny spektrometr XRF wraz z wyposażeniem po 
zainstalowaniu musi być gotowy do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych 



zakupów Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzeniu w ramach ceny dwudniowego 
szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania urządzenia. Wykonawca 
zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie na okres minimum 24 
miesięcy na warunkach określonych we wzorze umowy.  
-Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim. 

 
Odpowiedź nr 1: 
Parametry oferowanego przenośnego spektrometru XRF muszą być zgodne z opisem w SIWZ. 

 
Pytanie nr 2:  
Część 4: Dostawa, montaż i instalacja cyfrowego mikroskopu 3D. 
Czy zamawiający dopuści do przetargu mikroskop 3d o następujących parametrach: 
Mikroskop do inspekcji w czasie rzeczywistym, wykonywania i nagrywania zdjęć i filmów,  oraz 
wykonywania pomiarów 
Możliwość obserwacji obiektów o dowolnie dużych rozmiarach, praca na dużej bazie lub stoliku 
X,Y, głowica skanująca w osi Z ufiksowana, co zapewnia jakość obrazu oraz dokładność i 
powtarzalność pomiarową, możliwość inspekcji bezkontaktowej,  
posiada zintegrowane sterowanie ruchem w osi, 
Głowica zmotoryzowana w osi z – ogniskowanie automatyczne(zakres ogniskowania 34 mm, 
rozdzielczość ogniskowania 0,4 um) 
Ogniskowanie zgrubne manulany – realizowane poprzez uchwyt ogniskujący obustronny 
wbudowany w konstrukcję statywu (zakres ogniskowania  50 mm) 
Głowica uchylna pod kątem 45 stopni w prawą i lewą stronę z podziałką kątową. 
Zakres powiększeń zoomu optycznego do 16x, zoomu cyfrowego do 30x, Obiektywy klasy Plan 
fluorytowej 
Zintegrowany oświetlacz pierścieniowy LED – 48 punktów świecenia, czas świecenia 20000 
godzin, barwa biała 
Obiektywy o zakresach powiększeń dla zoomu optycznego: 
1x o zakresie powiększeń 7-107x i odległości roboczej 167mm, obiektyw 3,6x o zakresie 
powiększeń 24-386x i odległości roboczej 79mm, obiektyw 10x o zakresie powiększeń 268-
1071x i odległości roboczej 79mm 
Parametry kamery zintegrowana w głowicy mikroskopu,CCD - 17,28 Mpix – kolorowa, System 
chłodzenia elementem Peltiera, Rozmiar pixela – 4,40um x 4,40 um, Technologia pixel shift, 
Zakres dynamiki – 14 bit, Binning 2x2, Rozdzielczość zdjęć 4800x3600 pixel,2400x1800 
pixel,1600x1200 pixel , 640x480 pixel,800x600 pixel, zapis zdjęć TIFF(24bit), JPEG, Exif 
DPOF, czas akwizycji: Manualy/automatyczny 
Stolik na próbki Automatyczny w osiach x,y 
System przesuwu: ultrasoniczny (bez silników krokowych) 
Zakres ruchu: 100x100 mm 
Wbudowany enkoder i skala szklana 
Rozdzielczość: 0,5 µm,  
Powtarzalność pozycjonowania: 20 µm.  
Powtarzalność: ±2 µm. Zapewnia możliwość sterowania ręcznego podczas pracy systemu nie 
gubiąc przy tym kalibracji. System autokalibracji. Zestaw zawiera Joistik oraz kontroler. 
Maksymalne obciążenie: 3000g. Możliwość obserwacji większych i cięższych próbek na dużej 
bazie mikroskopowej. 
Komputer Procesor Intel Xeon E3-1240, Ram 8 GB, Karta graficzna: NVIDIA QUADRO 600 
1GB, Dysk twardy: 2x 1 TB (HDD SATA 3,5’’, 24/7 certified), System operacyjny: Windows 7 
Professional 64bit, Eizo, 23” ekran dotykowy, z sensorami optyczny na podczerwień, 
rozdzielczość 1920x1080 
Oprogramowanie 
Autofockus automatyczny 
Czas ekspozycji: automatyczny/manualny 
Sterowanie stolikiem automatycznym: za pomocą myszki, joisticka, ekranu dotykowego 



HDR  lub S-HDR– w trybie na żywo, WiDER –eliminacja rozbłysków 
Wybór poszukiwanego koloru – w obrazowaniu na żywo – wszystkie inne kolory wyświetlają 
się w odcieniach szarości poza wybranym. Zapisywanie zdjęć: baza danych lub wskazany 
folder, Best image: funkcja automatycznie wykonująca 9 zdjęć w różnych trybach i technikach 
obserwacji. Podgląd 9 obrazów. 
Automatyczne łączenie obrazów w osi Z -ultrawysoka głębia ostrości 
automatyczne łączenie obrazów w osi x,y - uzyskiwanie obrazów panoramicznych. 
Wyświetlanie obrazu: 2D, 3D z mapą wysokości 
Pomiary: 
2D: odległość między punktami, linia poligonalna, pomiary pól powierzchni regularnych i 
nieregularnych, kąty. 
3D: pomiar wysokości, pomiar profili i kątów, pomiar objętości, pomiar chropowatości liniowej 
i powierzchniowej. 
Automatyczna detekcja oraz klasyfikacja cząstek 
Automatyczny Kreator raportów w PDF i RTF. Możliwość przesłania danych do pliku Excel. 
Posiada system autokalibracji, kompatybilnej  z rozpoznawaniem obiektywu i powiększenia, 
Posiada zabezpieczenie hasłem danych kalibracji i zarządzania użytkownika 

 
Odpowiedź nr 2:  
Parametry oferowanego cyfrowego mikroskopu 3D muszą być zgodne z opisem w SIWZ. 
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