
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ ZP/PN/74/15/LZP  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 
 
 
 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
1. Mikroskop  optyczny  -  1 zestaw  

 
Model/wersja/nr katalogowy:…………………………………………………………………………………………………….…. 

 Producent: ……………………………………………. Rok produkcji:…………………………….……………………….….…. 

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………………………………………………… 

 

LP. PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE PARAMETRY OFEROWANE 

STRONA OFERTY, NA 
KTÓREJ ZNAJDUJE 

SIĘ PARAMETR 
OFEROWANY 

1 2 3 4 

1 Warunki ogólne 

1.1 
Mikroskop optyczny ze statywem, wewnętrznym systemem  
oświetlenia, 2-stopniowymi śrubami i zestawem obiektywów 
o powiększeniach: 5x, 10x, 20x i 40x. 

 
 

2 Statyw mikroskopu 

2.1 Rewolwer obiektowy 5 - pozycyjny   

2.2 
Oświetlacz światła przechodzącego z lampą halogenową 
12V min. 30W 

 
 

2.3 Regulacja intensywności światła    

2.4 Uchwyt stolika i kondensora   

2.5 Uchwyt na preparat mikroskopowy   

2.6 Stolik mechaniczny z utwardzaną powierzchnią    

2.7 
Możliwość zasilania ładowarką  
(ładowarka w zestawie) 

 
 

2.8 Oświetlenie   

2.9 
Lampa halogenowa orientacyjny czas świecenia 5000 
godzin 

 
 

3 Wyposażenie do mikroskopu 

3.1 System Koehlera   

3.2 Pokrowiec na mikroskop   

3.3 Soczewka kondensowa 0.90/1.25   

3.4 
Stolik typu ErgoStage, zakres pracy  (76mmx25mm)±5mm 
z podziałką 

 
 

3.5 
Uchwyt dla parapetów - uchwyt dla stolików mechanicznych 
Łatwa wymiana przy użyciu preparatu 

 
 

3.6 
Pokrętło przesuwu preparatów- pokrętło przesuwu w osiach 
XY, regulowana wysokość położenia modułów sterujących 
XY. 

 
 

4 Obiektywy 

4.1 Obiektyw 5x/0.12 - 1 szt.   

4.2 Obiektyw 10x/0.25 - 1 szt.   

4.3 Obiektyw 20x/0.40 lub 20x/0.45 - 1 szt.   

4.4 Obiektyw 40x/0.65 - 1 szt.   

4.5 Okular 10x/20 lub 10x/22 - 2 szt.   

4.6 
Tubus binokularowy, uchylny 0 ° - min. 30°, rozstaw źrenic 
55-75mm.  
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2.Mikrotom półautomatyczny rotacyjny z zestawem żyletek  – 1 zestaw  
 

Model/wersja/nr katalogowy:…………………………………………………………………………………………………….. 

 Producent: ……………………………………………. Rok produkcji:…………………………….…………………………... 

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………………………………………………. 

 

 
L.P PARAMETRY WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE 

STRONA OFERTY, NA 
KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ 

PARAMETR 
OFEROWANY 

1. Urządzenie wyposażone w uchwyty na nożyki oraz uchwyty na 
kasetki z preparatem 

  

2. Mikrotom elektromechaniczny  umożliwiający cięcie ręczne przy 

użyciu koła zamachowego oraz automatyczne poprowadzenie 

głowicy z preparatem do nożyka 

  

3. Precyzyjne i stabilne mocowanie preparatu   

4. Całkowity wysuw poziomu głowicy  mikrotomu min. 28 mm   

5. Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu min. 72 mm   

6. Możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 360 °  
lub manualnie za pomocą dwóch pokręteł na głowicy. 
 

  

7. Możliwość pracy preparatu w dwóch trybach: cięcia i 

trymowania. 

  

8. Zakres cięcia 0,5 µm do 100 µm w krokach co 0,5 µm lub 
1µm. 

  

9.  Zakres trymowania od 1 µm do min. 500 µm  

 

  

10.  Pionowy zakres ruchu głowicy min. 70 mm 
 

  

11. Urządzenie wyposażone w funkcje retrakcji podczas ruchu 
powrotnego głowicy mikrotomu z możliwością wyłączenia 

  

12. Baza do cięcia przystosowana do zamontowania żyletek 
jednorazowych. 

  

13. Baza na żyletki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy 
kąta nachylenia w zakresie od 0 ° do 10 ° 

  

14. Blokada koła zamachowego  w dowolnej pozycji    

15. Wyświetlacz LCD wyposażony w przyciski umożliwiające wybór 
funkcji cięcia lub trymowania. 

  

16. Funkcja szybkiego przywracania pozycji próbki względem noża   

17. Urządzenie musi posiadać w komplecie uchwyty na 
żyletki, uchwyty na kasetki oraz tace na ścinki i odpadki 

  

18. Wraz z dostarczeniem urządzenia Zamawiający wymaga 
dołączania  opakowania ( 50 szt.) nożyków kompatybilnych 
z oferowanym urządzeniem. 

  

19. Nożyki mikrotomowe o kącie ostrza 35 ° przeznaczone do 
rutynowego skrawania tkanek twardych ( 50 szt.) 

  

20. W komplecie  z urządzeniem  Wykonawca dostarczy wszystkie 
śrubokręty, śrubki, pędzelek do usuwania skrawków parafiny itp. 
potrzebne do codziennej eksploatacji urządzenia. 

  

21. W zestawie środek do czyszczenia mikrotomu dedykowany 
przez producenta o pojemności min. 100 ml  
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3. Procesor tkankowy karuzelowy  – 1 zestaw 
 

Model/wersja/nr katalogowy:……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Producent: ……………………………………………………. Rok produkcji:…………………………….……………………. 
 

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: …………………………………………………………………………….. 
 

 
L.p. PARAMETRY WYMAGANE 

PARAMETRY OFEROWANE 
 

STRONA OFERTY, NA 
KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ 

PARAMETR 
OFEROWANY 

1. Procesor tkankowy o budowie 

karuzelowej 

  

2. Urządzenie zaopatrzone w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę.   

3. Aparat wyposażony w min. 12 stacji łącznie z parafiniarkami.   

4. 3 stacje parafinowe (parafiniarki)   

5. 9 stacji z odczynnikami   

6. Pojemniki na odczynniki z 

uchwytami oraz widoczną podziałką 

  

7. Ilość koszyków na preparaty: min. 2   

8. Pojemność pojedynczego koszyka min. 

100 kasetek 

  

9. Urządzenie wyposażone  w system kontroli emisji oparów 

(wyciąg z filtrem węglowy w zestawie) 

  

10 Możliwość zapamiętania min. 9 niezależnych programów.   

11. Możliwość regulacji czasu infiltracji w 

pojedynczej stacji od 1 do min. 99 godzin. 

  

12. Możliwość programowanego 

opóźnienia rozpoczęcia programu min 7 dni. 

  

13. Możliwość blokowania przycisków 

sterujących w celu zabezpieczenia przed przypadkową 
zmianą parametrów programu. 

  

14. W przypadku całkowitego zaniku 

zasilania lub awarii urządzenie powinno umożliwiać 
użytkownikowi wyjęcie kasetek z preparatami. 

  

15. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek 

awarii urządzenie powinno sygnalizować usterką  

  

16. Instrukcja obsługi urządzenia powinna 

zawierać opis kodów sygnalizujących usterkę. 

  

17. Urządzenie wyposażone w awaryjny wyłącznik 
bezpieczeństwa zatrzymujący całkowicie urządzenie 

  

18.  Zabezpieczanie przed włożeniem koszyczka z preparatami     
do pojemników z zastygniętą parafiną 

  

19.  Elementy dodatkowe: zapasowy pojemnik na odczynniki  
– 1 szt. 
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4. Zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) z trzema elementami:  

dystrybutor parafiny, urządzenie grzewcze, urządzenie chłodzące – 1 zestaw 

 
Model/wersja/nr katalogowy:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Producent: ……………………………………………………. Rok produkcji:…………………………….…………………………... 
 

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: …………………………………………………………………………………… 
 

 
L.p PARAMETRY WYMAGANE 

PARAMETRY OFEROWANE 
 

STRONA OFERTY, NA 
KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ 

PARAMETR 
OFEROWANY 

1. Zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) z trzema 
elementami: dystrybutor parafiny, urządzenie grzewcze, 
urządzenie chłodzące, o budowie modułowej z elementami 
rozdzielnymi. 

  

2. MODUŁ DOZUJĄCY 

3. Pojemność zbiornika na parafinę min. 3 l   

4. Regulowana temperatura parafiny w zbiorniku   

5. Wskaźnik temperatury w zbiorniku    

6. Zakres regulacji temperatury w zakresie  

od minimum 30 °C do  maksimum 70 °C  

  

7. Oświetlenie obszaru roboczego   

8. Szkło powiększające zamocowane do zatapiarki   

9. Tacka na wyciekająca parafinę   

10. Regulacja przepływu parafiny   

11. MODUŁ CIEPLNY 

12. Regulowana temperatura pracy w zakresie  
minimum 30 ° C do maksymalnie 70 °C z możliwością 
skokowej regulacji 

  

13. Wymienne  pojemniki na kasetki i foremki, min. 100 
kasetek 

  

14. Wyświetlacz aktualnej temperatury parafiny    

15. MODUŁ CHŁODZĄCY 

16. Płyta chłodząca temp. min. - 5°C    

Wymogiem jest, aby  Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione 
 w rubryce ”parametry wymagane”. Niespełnione tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy) 


