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OCŁOSZ[NIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGIO8ZENI1: DOTYCZY:

(Ęloszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 587329-N-201<)

Data: 2008/20l 9

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Włókiennictwa, Krajowy numer identylikacyjny 00005023900000, iii. Hrzezińska 5115,
92—103 Łódź. woj. lodzkie. pastwo Iklska. te!. +48426163 1O3 e—mail mpiotrowska(Jiw.Iodz.pI. Faks
1-18426792638.

Adres stnmy internetowej (ud): www.iw.lodz.pI

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

11.1) Tekst, k(óry należy zmienić;

Miejsce. w któn”m znajduje się zniieuiany tekst;

Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Punkt: 11.4)

W ugloszenm jest: Przedmiotem zamówienia jest cyflowy mikroskop optyczny wyposa)Amy w:
Obiektywy o powickszenuich od 20x do 200\ unii od I OOx do I 000x Automaiytzny przesuw w
osiach XYZ z obsenkiicja pod katem do 900 Dedykowane adaptery do usuwania odblasków oraz
zniiany kata padanii swiada aby uzyskać lepszy kontrast Cytńn% \; mikroskop optyeii powaiien
urnozi wiać: • Obserwacje \4 jasnYm ciemnym POILI w idzeiiia Obserwacje w świetle
przechodzacym Z moA iwosci a zastosowania t3 kra poiaryzatj I Porn jar 2D I 3D • Modelowa nie
3D Pomiary chropowauśw pn)hlu I powieri.clini Obrazy w pelnej lebi ostrości za ponioca
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edneco przycisku lunkcjc zszywania IV zdjecia inoramiezne PodsLlwo\w pantnictry

techniczne okreś one w za łączn ku nr I A do Sł WZ Mikroskop pow n cn posuidac certy Ii kat

zgodności Cl swiadczacy O ztodimści urz.adzenia z europejskimi warunkani bezpieczeństwa.

M kroskop In LI być za insia lowany przez atiłoryzowany serwis producenta Doptiszczi sic

tirząd,.cnia rówi yażne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producenww

jirix zachowaniu identycznych lub lepszych liaranierów technicznych i wtiloiów użytkowych.

W ogłoszeniu )0WiIII10 I)YC I PJ%e(lmiotem zamowienia 5t cyfrowy mikroskop optyczny

wyposażony w: Obiektywy o powwkszeniach od 20x do I 000\ lub wwce Automatyczny

pr/uw w osiach X YZ z ohserw aeja pod katem (10 900 • Dedykowane adaptery do usuwania

odblasków oraz zmiany kita padania światła aby uzyskać lepszy kontrast Cyhowy mikroskop

optyczny powinien umozliwiać: Obserwacje w jasnym i ciemnym pniu widzenia Obserwacje

w świetle przechodzącym z mozliw oścat zastosowania liltra polary zacji l”oniiar w 2D i 3D

Modelowanie 31) lniiary chropowatości prohiu i powierzchni Obrazy w pełnej gląhi ostrości

za pomocą jednego przycisku Funkcjc zszywania w zdjecia panoramiczne. Podstawowe

parametry techniczne określone w zalaczniku nr I A do Sł WZ. Mikroskop powinien posiadać

cer(ylikaŁ zgodności CL świadczący o zgodności urziidzenia z europejskimi warunkami

bezpieczeństwu. Mikroskop musi być zainstalowany przez autoryzowany senyis producenta.

Dopuszczit sic urządzenia równoważne rozumianejako urządzenia wykonane przez dowolnych

producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorow

uz tkow ych.

Miejsce, w k(órym znajduje się zmieniany tekst:

Nurner sekcji: IV.6)

Punkt: I y.Ó.2) Term in skiadania otrt lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postcpow aniu

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postepowaniu: Data: 201 9—08—30. godzina; 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postcpow ani ti : Data: 20 I ą—0Q—02. godzina: I 0:00
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