
5.10.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/343cc3ea-236a-43a3-a900-4c3327f49444 1/2

Ogłoszenie nr 500240009-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.

Bodzentyn: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630254-N-2018 

Data: 2018-10-01 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bodzentyn, Krajowy numer identyfikacyjny 53471800000, ul. ul. Suchedniowska  3, 26010   Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo

Polska, tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, e-mail inwestycje@bodzentyn.ugm.pl, faks 041 3115010, 3115511, 3115114. 

Adres strony internetowej (url): www.bodzentyn.bip.jur.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Data 2018-10-09 godz. 10.00 

W ogłoszeniu powinno być: Data 2018-10-11 godz. 10.00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6. 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia poz. 4 i 11. Wizualizer - musi integrować się z aplikacją do tablic interaktywnych

tego samego producenta w następujący sposób: - umieszczanie na slajdach ww. programu obrazów obiektów fizycznych widzianych na żywo

przez kamerę, - zmiana rozmiaru obiektów fizycznych na żywo bezpośrednio w aplikacji, - dostęp do obrazu na żywo z kamery po przez

jednaną ikonę (jeden przycisk) ww. programie, -przechwycenie obrazu z kamery na slajd ww. programu poprzez jedną ikonę (jeden przycisk),

- użytkownicy tablicy interaktywnej mają możliwość nanoszenia adnotacji bezpośrednio na „żywym” lub statycznym obrazie z kamery

bezpośrednio ww. aplikacji. • Możliwość sterowania obiektami rzeczywistości mieszanej w oprogramowaniu tablicy interaktywnej za pomocą

kostki z markerami 3D widzianej w wizualizerze. Kostka z markerami 3D na wyposażeniu. - tryb współpracy z mikroskopem. Na wyposażeniu

kamery adapter (przejściówek) do okularu mikroskopu. - zintegrowany, automatyczny fokus i kontrola jasności. - zawiera sensor COMOS 5

mega pikseli. - zoom 80x (8x optyczny i 10x cyfrowy). - musi obsługiwać różne opcje rozdzielczości XGA, SXGA, HDTV 720p i HDTV 1080p. -

wyposażony w wyjście DVI-D z rozdzielczością HD. - maksymalny obszar roboczy 40 x 30 cm. - na obudowie wizualizera przyciski zoom +/-,

przycisk autofocus oraz regulacja jasności. - zintegrowany port do kart pamięci SD/SDHC, - zintegrowane oświetlenie LED obiektów pod

kamerą. - panel sterowania na obudowie kamery. - wyposażony w złącze do zapięcia linki przeciw kradzieżowej. - zasilanie urządzenia

poprzez osobny zasilacza (na wyposażeniu). - waga 2,3-3,6 kg w celu ułatwienia transportu, ale z zachowaniem stabilności podczas pracy. -

musi mieć zintegrowany port USB 2.0. - min. 5- letnia gwarancja. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia poz. 4 i 11. Wizualizer - Gwarancja min. 36 - Regulacja jasności -

Obracanie obrazów - Tryb mikroskopu - Automatyczne ustawianie ostrości - Zatrzymanie obrazu - Adapter mikroskopu - Kabel USB - Karta

gwarancyjna - Waga 1 kg – 6 kg - Złącza: min. 1 x USB (Type B) - Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080) - Przetwornik obrazu: CMOS -

Obszar skanowania: min. 297 x 420 mm - Liczba pikseli efektywna min. 2 Mpix - Liczba klatek na sekundę min. 30 - Zoom cyfrowy: min. 6 x 
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