
 
      Dot.  CRZP/IPO/NA/4/14 
       Pytania 
 
1. Dot. Wzór Umowy, par. 6, pkt 1. – prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający 

wymaga wykonania dostawy urządzeń pod wskazane w SIWZ adresy, ich 
uruchomienie oraz przeprowadzenie jednego szkolenia w siedzibie IPO, a podane w 
zapisie określenie „bez usterek” oznacza naleŜyte wykonanie dostawy, uruchomienia 
i szkolenia. 

2. Dot. Wzór Umowy, par. 6, pkt 2. – prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający 
wymaga, aby w przypadku wykrycia wad w którymkolwiek z trzech urządzeń, 
Wykonawca usunął nieodpłatnie awarię (dokonał naprawy) w miejscu uŜytkowania 
tego urządzenia (teren Serbii, Chorwacji lub Bośni i Hercegowiny) w terminie do 
trzech dni od daty skutecznego zgłoszenia. 

 
Odpowiedzi 
 

Dot. pkt 1 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń pod wskazane w SIWZ adresy. 
Uruchomienie 1 szt i przeprowadzenie szkolenia w siedzibie IPO. JeŜeli warunki 
gwarancji nie wymagają uruchomienia urządzenia to dostawa do Serbii i Chorwacji 
nie wymaga tej czynności. Natomiast jeŜeli w celu utrzymania waŜności gwarancji 
jest wymagane uruchomienie sprzętu naleŜy wykonać tą czynność na terenie Serbii 
i Chorwacji. Określenie ,, bez usterek’’ oznacza naleŜyte wykonanie dostawy, 
uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia na zasadach j.w. 

Dot. pkt 2 
Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wykonawca usuwał nieodpłatnie 

awarie ( dokonał naprawy ) w miejscu uŜytkowania urządzenia ( Serbia, 
Chorwacja, Bośnia i Hercegowina , a przez okres 3-miesięcy 1 szt w siedzibie IPO 
Warszawa ) w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 

 

Pytania 
 
1. Czy zamawiający zaakceptuje poparcie wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw 

aparatury laboratoryjnej wykazem dwóch zamówień na kwotę całkowitą 700 000 
PLN brutto ( słownie : siedemset tysięcy złotych 00/100 ) oraz dodatkowo jedno 
zamówienie na kwotę powyŜej  1 000 000 PLN brutto ( słownie : jeden milion złotych 
00/100 )? 

lub 
2. Czy zamawiający zaakceptuje poparcie wiedzy i doświadczenia wykazem dostaw na 

spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali oraz spektrometry 
podczerwieni z transformatą Fouriera ?. 

 
Odpowiedzi  

 
Zamawiający w celu potwierdzenia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia 
wymaga wykonania co najmniej 3 dostaw głównych polegających na dostawie spektrometrów 
toŜsamych z przedmiotem zamówienia, czyli spektrometrów Ramana o wartości łącznej nie 
mniejszej niŜ 500 000,00 zł. 
Podany w zapytaniu zakres dostaw nie spełnia tego warunku. 
 
 
 
 
 



Pytania 
 

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie pracujące w temperaturach -200C do + 400C 
stopni pozwala na przechowywanie -300C do + 600C? 

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające ekranu dotykowego, nie 
wymagające podłączenia myszki ani klawiatury- kontrola pracy spektrometru z 
klawiatury wbudowanej w urządzenie? 

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające kartę pamięci SD lub CF słuŜącą do 
zapisywania widm oraz wyników analiz  jako zamiennik złącza USB ? 

4. Czy zamawiający wymaga, aby przenośny spektrometr Ramana spełniał określone 
normy ( np. MIL, STD-810F ) odporności na wstrząsy i uderzenia potwierdzone 
certyfikatem niezaleŜnego laboratorium ? 

5. Czy zamawiający wymaga, aby przenośny spektrometr Ramana automatycznie 
analizował mieszaniny róŜnych substancji bez konieczności interpretacji widm przez 
uŜytkownika ? 

 
Odpowiedzi  
 
Dot. pyt. 1 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanych parametrach. 
Dot. pyt. 2 
Zamawiający dopuści urządzenie o podanej konfiguracji. 
Dot. pyt. 3 
Zamawiający dopuści urządzenie o podanej konfiguracji. 
Dot. pyt. 4 
Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie spełniało normy odporności na wstrząsy i 
uderzenia potwierdzone certyfikatem niezaleŜnego laboratorium. 

Dot. pyt. 5 
Zamawiający wymaga, aby przenośny spektrometr automatycznie analizował widma 
substancji ( porównywał z biblioteką ) bez konieczności interpretacji widm przez 
uŜytkownika 

 
 

 
 
 


