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1. Jakie funkcje ma posiadać oprogramowanie do analiz danych ze spektrometru ? 

2. Czy do oprogramowania mają być również dołączone zewnętrzne biblioteki komercyjne? 

Jeżeli tak, to jaka ilość widm jest wymagana ? 

Odp pyt. 1  

Oprogramowanie musi pozwalać na automatyczne porównanie widma substancji badanej z 

widmem bibliotecznym, wynik powinien zawierać parametr jakościowy określający 

podobieństwo widma badanego z bibliotecznym (np. prawdopodobieństwo), 

oprogramowanie musi także pozwalać użytkownikowi na tworzenie i dodawanie własnych 

bibliotek widm. Ponadto oprogramowanie powinno pozwalać na wydruk uzyskanych 

wyników oraz archiwizację zbiorów na elektronicznym nośniku zewnętrznym. 

Odp. pyt 2 

Do oprogramowania mają być biblioteki ( komercyjne lub producenta ) pozwalające na 

spełnienie warunków wskazanych w pkt 8 Zał A. Zawartość oferowanej biblioteki powinna 

być nie mniejsza niż 2000 widm. 

 
1. Dot. Zał. A do SIWZ, pkt 4. tabeli – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie urządzenia, którego zakres temperatury pracy wynosi od 0°C do +45°C, a 

zakres wilgotności pracy 0-95%. Dopuszczenie oferty dot. dostawy sprzętu o tak niewielkich 

różnicach względem pierwotnych parametrów umożliwi wybór oferty spośród większej ich 

liczby, co będzie wyrazem wsparcia uczciwej konkurencji. 

2. Dot. Zał. A do SIWZ, pkt 5. tabeli – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie urządzenia, które miast ekranu dotykowego posiada ekran oraz joystick i 

przyciski umożliwiające sterownie urządzeniem w różnych warunkach środowiskowych, w 

tym operatorowi ubranemu w kombinezon ochronny. Dopuszczenie takiego rozwiązania 

może wpłynąć na wszechstronność użycia sprzętu i będzie wyrazem wsparcia uczciwej 

konkurencji. 

3. Dot. Zał. A do SIWZ, pkt 5. tabeli – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie urządzenia, które ze względu na sposób działania i swój interfejs nie wymaga 

podłączania myszy komputerowej i klawiatury w celach nawigacji. Sterowanie odbywa się 

przy pomocy joysticka i przycisków, a edycji literowej można dokonywać przy pomocy 

oprogramowania dedykowanego do użycia na osobnym komputerze. 

4. Dot. Zał. A do SIWZ, pkt 9. tabeli – prosimy o potwierdzenie, że określony parametr ma 

charakter alternatywny i nie jest wymaganiem obligatoryjnym. 

5. Dot. Zał. A do SIWZ, pkt 6. tabeli – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie urządzenia, które miast możliwości zasilania z sieci samochodowej 12V posiada 

w swym ukompletowaniu dwa wymienialne akumulatory pozwalające na ciągłą pracę 

urządzenia przez 5h każdy, co łącznie pozwoli na pracę w terenie przez około 10h. 

Zastosowanie takiego rozwiązania przyczyni się do rozszerzenia wszechstronności użycia 

sprzętu, nawet w przypadku korzystania z pojazdów z siecią 24VDC i innych lub w przypadku 

awarii sieci samochodowej. 

6. Dot. Wzór Umowy, par. 6, pkt 2. – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby w 

przypadku poważnej awarii urządzenia, jego naprawa odbyła się w punkcie serwisowym na 

terenie Polski lub Stanów Zjednoczonych, a na czas naprawy w miejsce niesprawnego 

urządzenia zostałoby wypożyczone urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach – przy 

czym w takim przypadku nie miałyby zastosowania zapisy par. 



Odp. pyt 1 

Zamawiający dopuszcza temperatury pracy urządzenia od 0°C do +45°C, a zakres wilgotności 

pracy 0-95%.  

Odp. pyt 2 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które zamiast ekranu dotykowego 

posiada ekran oraz joystick i przyciski umożliwiające sterowanie urządzeniem w 

różnych warunkach środowiskowych. 

Odp. pyt. 3 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które ze względu na sposób działania i 

swój interfejs nie wymaga podłączenia myszy komputerowej i klawiatury w celach 

nawigacji. 

Odp. pyt. 4 

Możliwość współpracy i uzupełnienia danych ze spektrometrem FTIR nie jest 

wymaganiem obligatoryjnym, natomiast 

Odp. pyt 5 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które miast możliwości zasilania z sieci 

samochodowej 12V posiada w swym ukompletowaniu dwa wymienialne akumulatory 

pozwalające na ciągłą pracę urządzenia przez minimum 5h każdy. 

Odp. pyt 6 

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów wzoru umowy stanowiącej integralną część 

SIWZ. 

 


