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Dotyczy: postcpowania o udzielenie zainOwienia publicznego. prowadzoncgo w trybie przetargu
rueograniczonego na zadanie: „Doslima spektronudra do C'entrum Nanotechnologii Politechniki Gdatiskii_j"

Zainawiajitcy na podstawic art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stvcznia 2004 roku Prawo ZamOwien Publicznvch
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ) maim dalej ..uPzp -- inform*. ii wolvnelv zapvtania od Wvkonawcv
dotvc .zace tresci Speevfikacji Istotnvch WarunkOw ZamOwienia nvana dalej 	 Zainawiajacy przekazuje
trek zapvtania wraz z odpowiedziami. 

Pytanie 1: C'zy Zamavriajacv invaZa za rOwnowa2ne zaoferowanie spektrometru 1 . 7111 o nastcpujacych
parametrach

Spcktrofotomctr podczcrwicni z transformacja Fouricra (FT-1R)
Ulclad optyczny : szczelny i osusmny. intereferometr Michelsona dynamicznic justowany

trakcie skanowania, odpomy na wibracje i wplyw zmian temperaturowych
Trwale ZrOdlo ceramiczne na zakres 9600 — 20 cm -I o maksymalnej temp. pracy 1577K, nie

wymagajace chlodzenia woda. Temperatura ZrOdla kontrolowana elektronicznie, iiklad sterujacy
pozwalajacy na prate w 3 lrvbach: oszczednokiowym, standardowym i maksymalnej energii.
Gwarancja na iredlo: 5 lat

Opcjonalna moZliwok przedmuchiwania spcktrometru azotem
Diria komora pomiarowa. pozwalajaca na latwe usuwanic pokrywy i szybki dostcp serwisowy
Zakres czestotliwoki co najinniej w zakresie 7 800-20 cm
Rozdzielczok pomiarowa: regulowana w z.akresie 0.125 cm -I do 32 eni l , maksymalna

rozdzielczok spektmlna lepsza ni2 0.09cm1
Stosunek sygnal/szum nie mnicjszy niZ. 45 000 — 1 rms. lub 13 000 — 1 p-p przy pomiarze 5

sekundowym. przy rozdzielczoki 4 cm-1
Stosunek sygnal/szum nie mniejszy niZ 170 000 — 1 rms. lub 55 000 — 1 p-p przy pomiarze 60

sekundowym. przy rozdzielczoki 4 cini
Automatyczne rozpoznawanic akcesoriOw
Uniwersalna przystawka odbiciowa (ATR) z krysztalem ZnSe pojedyncze odbicie z

okienkieni diamentowyin lub przystawka z monolitycznym krysztalem diamentowym Przystawka
musi bye automatycznie rozpoznawana przez spektrometr oraz intisi byt automatycznie
optyinalizowana do pracy ze spektrometrem.

Komunikacja spektrometru / komputerem zgodnie z protokolem TCP/IP lub przez
standardowy port USB

Wbudowanv modul walidacyjny pozwalajacy na walidowanie liczby falowej i absorbancji na
podstawic certyfikowanyell WZOMOW.

Autoinatyczny pomiar tla
Automatvczne uwzglcdnianie rzeczywistej zawartoki wody i d‘\ utlenku wcgla w atmosferze

komory pomiarowej
Zestaw oprogramowania pracujocego w Srodowisku Windows XP/7 z moZliwoScia tworzenia

praw dostepu.
Oprogramowanie umoZliNviajace na tworzenic wlasnych bibliotek.
Oprogramowanie do porOwnywania widm zawierajace dedykowane filtry matematyczne.
Program typu asystent pozwalajacy na latwa prase z instrumentem, podpowiadajacy

uZytkownikowi rozwiazania.
Program umoZliwiajacy strojenic i optymalimcje pracy spektrometru.
Oprogramowanie zawiera modul walidacyjny. kalkulator spektralny, dekonwolucjc widma,

obliczenia ilokiowe zgodnie z prawcm Lamberta-Beefa.
Calok przcdmiotu zamOwienia spelniajaca wymogi Rozpormdzenia Ministra Zdrowia z dnia 4

czerwca 2003 r. w sprawls kryteriOw, ktOre powinny spelniaa jednostki organizacyjne wykonujace
badania substancji i preparatOw chemicznych. oraz kontroli spelnienia tych kryteriOw (Dz. U. Nr
1 16,poz. 1103).
23.	 Zestaw do przygotowania prObki stalcj do pomiaru transinisyjnego sklacknacy sic z prasy
hydraulicznej o site nacisku koniecznyin do przygotowania pastylki do pomiaru tabletkarki co
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najinniej dwie sztuki, uchwytti do pomiaru tabletki KBr. moidzierza agatowego oraz co najinniej 100
gram bezwodncgo KBr.

Stcrownik komputerowy o nastcpujacych parametrach minimalnych: proccsor minimum.
3.0GHz. pamica RAM nie mnicjsza ni 4 GB. dusk twardy nie mniejszy niz 250 GB. karta sieciowa
10/100/1000 MB — 2 sztuki. karta grafiki zgodna z vvmaganiami dostarczanego oprogramowania.
monitor LCD 19 system operacyjny

Komputcr typo laptop
26.	 Okres gwarancji nie krOtszy niz 24 iniesiace

OdpowiedZ: Zamawiajacy informujc. 1Z przy ocenie ofcrt bcdzic brat pod uwagc tylko spclnianie
minimalnych Nryinagan o ktOrych 11101111	 S1WZ, dopuszczalnc jest zaoferowanic korzystnicjszych
zakrcsOw czy tez dodatkowych funkcji. Ze wzglcdu na proponowanc rozwiazania Zainawiajacy
jednoczeSnie informuje, iz dokonal zmian w tre§ci SIWZ (szczegOly— Informacja o zmianie treSci
SIWZ).

Pytanic: Przystawki ATR z monolitycznyin krysztalcm diamentowym umozliwiaja pomiar y w
technice ATR zarOwno w sredniej jak i dalckiej podczerw icni — w zakresie do 100cm -1 . Przystawki
ATR gdzie warstwa diamentu jest umicszczona na krysztale ZnSe maja ogranicznony zakres spcktralny
tylko w §redniej podczenvieni do 650c111 -1 . ograniczajac zakres poiniarowy w tej technice. Czy w
zwiazku z powyZszym zaniawiajacy wymaga przystawki ATR z monolityczny in krysztalcm
diamcntowym zapewniajacym moZliwo§ci pomiaru -zarawno w §redniej jak i dalekicj podczenvieni?

Odpowiedi: Zgodnie z Informacja o zmianie trek' SIWZ Zamawiajacy dopuszcza jako wyposaZenie
rOwnowahte (a wicc nie jest to wyposaZenic bezwzglednic wymaganc) wyposa2enie spektroinctru w
przystawke z monolitycznym krysztaiem diamentowym.

Pytanie: Czy Zamawiajtry wymaga aby spektrometr umozliwial rozbudowg o zintegrowanv model
FT — Raman?

Odpowiedi.: Zamawiajacy nie wymaga	 w SIWZ spektroinctru umoZliwiajacego rozbudowc
o zintegrowany model FT-Raman. Zgodnic z odpowiedzia udzielona na pytanic nr 1 Zamawiajacy
informuje. 12 przy ocenie ofert bedzic bral pod image tylko spclnianie minimalnych wymagan
o ktOrych mowa w SIWZ. dopuszcz.alne jest zaoferowanic korzystnicjszych zakresOw czy dodatkowych
funkcji.

Powyisze odpowiedzi stanowi:t integraln4 cf.* SIWZ.

Udzielone • yjaSnienia oraz wprowadzone zmiany bedit 	 dla wszystkich WykonawcOw, ktOrzy
otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dip.pg„gda.pl zg,odnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp,
prowadzit takie do • miany treici Ogloszenia o zamOwienitt.
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