
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego  pod nazwą:  

 

„Dostawa mikroskopu skaningowego (SEM) z detektorem EDS  

z wyposażeniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz 
przeprowadzenie dwuetapowego szkolenia z obsługi dla 

personelu” 

Znak postępowania: ZPU-1/IAEPAN/22 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  mikroskopu skaningowego (SEM) z detektorem 
EDS z wyposażeniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz przeprowadzenie 
dwuetapowego szkolenia z obsługi dla personelu, zgodnie z poniższą specyfikacją  
i wymogami. 

2. Przedmiot zamówienia podlega finansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki 

3. Zamawiający zastrzega sobie:  

 aby oferowane urządzenie było oznaczone znakiem CE; 

 aby oferowane urządzenie było wyposażone w zestaw niezbędnych przyłączy: reduktor do 
azotu, przewody gazowe, próżniowe, kable elektryczne niezbędne do uruchomienia 
urządzeń. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

5. Dostarczone i stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenie 
musi być fabrycznie nowe, nigdzie wcześniej nieużywane, posiadające parametry techniczne i 
jakościowe oraz właściwości nie gorsze niż przewidziane w OPZ. 

6. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia zostanie podpisany: 

 nie wcześniej, niż po uruchomieniu sprzętu – w zakresie dotyczącym odbioru 
mikroskopu skaningowego (SEM) z detektorem EDS z wyposażeniem wraz z 
instalacją i uruchomieniem;  

 po zakończeniu drugiego etapu szkolenia – w zakresie dotyczącym dwuetapowego 
szkolenia  

7. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenie z wyposażeniem musi być objęte co najmniej 24 
miesięczną gwarancją producenta.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie, 
jednak nie dłuższym niż 140 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. 

9. Miejsce dostawy: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Laboratorium Bio- i Archeometrii, ul. 
Długa 24, Warszawa. 
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10. Przedmiot zamówienia: 

 

10.1. Skaningowy mikroskop elektronowy z możliwością obserwacji próbek 

przewodzących i nieprzewodzących wyposażony w system mikroanalizy 

rentgenowskiej EDS. 

Wymagane parametry i własności urządzeń: 

1. Rozdzielczość  mikroskopu w trybie wysokiej próżni (SE) nie gorsza niż: 3 nm.  

2. Rozdzielczość w trybie zmiennej próżni (detektor BSE) nie gorsza niż: 3.5 nm 

3. Napięcie przyspieszające: z płynną regulacją w zakresie od 200 V do 30 kV 

4. Prąd wiązki regulowany w sposób ciągły w zakresie od 1 pA do 2µA. 

5. Wymagane detektory i akcesoria:   

 Detektor SE do obrazowania topograficznego powierzchni. 

 Detektor BSE tworzący obrazy w trybie kontrastu materiałowego. Detektor na 

ruchomym ramieniu pozwalającym na wysunięcie detektora z komory.  

 Układ pomiaru prądu wiązki oraz alarm w przypadku dotknięcia próbką lub 

stolikiem innych elementów wnętrza komory.  

 Kamera podglądu wnętrza komory umożliwiająca kontrolę położenia stolika i 

próbek względem elementów komory mikroskopu. 

 System antykolizyjny, który tworzy wirtualną wizualizację wnętrza komory, 

umożliwiając ciągłą ocenę położenia i geometrii wyposażenia komory w stosunku 

do położenia stolika z próbkami i samych próbek w komorze. Model antykolizyjny 

kontroluje wykonywane przesunięcia i interakcje elementów wyposażenia wnętrza 

komory. System antykolizyjny wykorzystuje informacje wprowadzone przez 

operatora na temat wielkości i kształtu próbek umieszczonych na stoliku. 

6. Możliwość nakładania i ‘miksowania’ obrazów z detektorów z regulowanym udziałem 

sygnału z poszczególnych detektorów w obrazie składanym. 

7. Powiększenie mikroskopu w zakresie od 2 do co najmniej 1 000 000 razy (obraz z 

detektorów SE/BSE) regulowane w sposób ciągły w całym zakresie.  

8. Średnica pola widzenia przy odległości roboczej 10 mm nie mniejsza niż  7.5-7.7 mm. 

9. Przesuwy całkowicie zmotoryzowanego stolika próbek w zakresie: X - min. 130 mm , Y - 

min. 130 mm, Z – min 100  mm, pochylanie  od -60 o do +90o , rotacja: 3600.  

10. Możliwość umieszczenia w komorze próbki o wymiarach nie mniejszych niż: średnica 320 

mm i 140 mm wysokość. 

11. Efektywna średnica wiązki elektronowej i prąd wiązki regulowane elektromagnetycznie w 

sposób ciągły przy pomocy dedykowanej soczewki elektronowej bez konieczności 

stosowania apertur mechanicznych w celu regulacji prądu wiązki.  

12. Automatyczne centrowanie wszystkich elementów optyki elektronowej: szereg 

zautomatyzowanych funkcji umożliwiających szybkie uzyskanie obrazu dobrej jakości. 

13. Optyka elektronowa mikroskopu wyposażona w układ soczewek elektronowych 

pozwalających na płynne przełączanie się między trybami pracy umożliwiającymi: 

obserwacje ze zwiększoną głębią ostrości, obserwacje z powiększonym polem widzenia.  



14. System próżniowy wyposażony w pompę turbomolekularną i pompę rotacyjną. Brak 

chłodzenia wodą. Próżnia robocza w kolumnie - poniżej 10-3 Pa, w trybie zmiennej próżni 

możliwość uzyskania ciśnienia około 30 Pa w celu neutralizacji ładunków na powierzchni 

próbek nieprzewodzących. 

15. Zapis obrazów z rozdzielczością nie gorszą niż  16 384 x 16 384 pikseli. 

16. Komora zawierająca co najmniej 20 wolnych portów do zainstalowania w przyszłości  

innych urządzeń takich jak: analizatory EDS, EBSD, WDS itp. 

17. Oprogramowanie mikroskopu umożliwiające przetwarzanie obrazów i pomiary obiektów 

na obrazach.  

18. Moduł oprogramowania przeznaczony do uzyskiwania obrazów i rekonstrukcji 3D 

obserwowanych powierzchni oraz wykonywanie pomiarów wysokości/głębokości 

obiektów. 

19. System mikroanalizy rentgenowskiej typu EDS do analizy jakościowego i ilościowego 

składu chemicznego obserwowanych powierzchni.  

20. System EDS zapewniający możliwość wykonywania analiz w punkcie, wzdłuż zadanej 

linii oraz uzyskiwanie map rozkładu pierwiastków.  

21.  System zawierający: 

 Detektor o powierzchni aktywnej co najmniej 40 mm2 nie wymagający chłodzenia 

ciekłym azotem  o gwarantowanej rozdzielczości nie gorszej niż 127 eV dla linii 

manganu (wymagane jest potwierdzenie rozdzielczości detektora w miejscu 

instalacji zgodnie ze standardem ISO 15632 2012), 

 Układ elektroniczny zbierania sygnału rentgenowskiego i obrazowania oraz 

komputer sterujący.  

22. Detektor EDS na zmotoryzowanym ramieniu. 

23. Zestaw niezbędnych przyłączy: reduktor do azotu, przewody gazowe, próżniowe, kable 

elektryczne niezbędne do uruchomienia urządzeń. 

24. Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru. 

25. Dostawa, instalacja i uruchomienie.  

 

10.2. dwuetapowe szkolenia z obsługi dla personelu - nieodpłatne 

etap 1 – szkolenie podstawowe  

etap 2 – szkolenie zaawansowane  

 


