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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru podczerwieni (w ilości 1 
sztuka) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem oraz przeszkolenie 
personelu (2 osoby)  w zakresie wykorzystania spektrofotometru ATR-FTIR do badań 
autentyczności żywności, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych 
niż podane poniżej  (jeden zestaw): 
 
Spektrofotometr podczerwieni z oprogramowaniem (1 sztuka): 

− stosunek sygnału do szumu co najmniej S/N = 30 000:1 (dla rozdzielczości 4 cm-1, 1 
min. zbieranie widma, pik 2100 cm-1, peak to peak) 

− rozdzielczość nie gorsza niż: 0.5 cm-1 
− dostępne rozdzielczości do wyboru: 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 cm-1 
− zakres co najmniej: 7800 – 350 cm-1 
− dynamiczny interferometr Michelsona 30°(60°) ze zwierciadłem poruszanym 

elastycznym złączem mechanicznym i automatycznie ustawiany 
− uszczelniona optyka Ge/KBr, zabezpieczona przed wilgocią z wewnętrznym 

elektrolitycznym, membranowym, automatycznym systemem suszącym 
umieszczonym w interferometrze nie wymagające regeneracji 

− co najmniej czterostopniowa zmiana szybkości przesunięcia zwierciadła: 2.0, 2.8, 5.0 
lub 9.0 mm/sec 

− laser He-Ne 
− rozdzielczość nie gorsza niż 0.01 cm-1 
− opcjonalnie możliwość pomiarów zewnętrznych 
− ceramiczne źródło promieniowania 
− detektor DLATGS z kontrolą temperatury bez konieczności chłodzenia 
− wzmocnienie sygnału w trakcie pomiaru co najmniej do 128 razy,  nastawiane ręcznie 

lub automatycznie 
− automatyczne ustawianie i ogniskowanie 
− próbka wzorca 
− automatyczne rozpoznawanie przystawek odbiciowych, mikroskopu, przystawek ATR 

i innych 
− komora pomiarowa w wymiarach minimalnych: 20 cm x 22 cm x 16 cm (szerokość x 

głębokość x wysokość) 
− wymiary nie większe niż: 52 cm x 62 cm x 28 cm (szerokość x głębokość x wysokość) 
− ciężar nie większy niż 36 kg 

 
Oprogramowanie do sterowania przyrządem, walidacji, zbierania i opracowywania 
danych: 

− uśrednianie widm 
− tryby pracy: postrun – tryb pracy do przetwarzania danych, pomiarowy, ilościowy, 

fotometryczny 
− wbudowane funkcje diagnostyki aparatu (przy inicjalizacji sprawdzane są systemy 

elektryczny, sygnałowy oraz optyczny), funkcja ciągłego monitorowania rodzaju 
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dzielnika wiązki, źródła światła, lasera He-Ne, warunków wilgotności i informacji 
odnośnie akcesoriów rozpoznanych przy starcie 

− licznik godzin pracy źródła ceramicznego i lasera He-Ne i informacja o czasie 
pozostałym do następnego przeglądu serwisowego 

− wszystkie zdarzenia diagnostyczne zapisywane w oddzielnym pliku z dokładną 
godziną oraz datą (log file) 

− wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych, wykrywanie pików, korekcję 
zerowej linii bazowej, trzypunktową korekcję linii bazowej, wielopunktową korekcję 
linii bazowej, wygładzanie, różniczkowanie i wiele innych przekształceń 
matematycznych 

− wbudowane procedury Kubelka-Munk, Kramers-Kronig, korekcję widm ATR, 
przekształcenia fourierowskie FFT, całkowanie, zmiana absorbancji na transmitancję i 
odwrotnie, poszukiwanie widma, zamiana skali w cm-1 na nm i odwrotnie 

− zapisywanie danych w formatach JCAMP-DX, ASCII, CSV 
− tworzenie raportów własnych lub na postawie istniejących wzorców zawartych w 

oprogramowaniu 
− zgodne z wytycznymi: EP, CHP, JP, USP, ASTM  
− zgodne z GLP/GMP 
− zawierające standardowo bazę/biblitekę widma z co najmniej 2000 widm związków 

organicznych, polimerów, produktów farmaceutycznych, związków nieorganicznych, 
dodatków do żywności, zanieczyszczeń itp. 

− umożliwiające przeszukiwanie i tworzenie własnych bibliotek 
− oprogramowanie do rozkładu sygnałów na składowe (Peak Spliting) - uwzględniające 

co najmniej następujące algorytmy: Gaussian, Lorentzian, Gaussian/Lorentzian, 
Gaussian+Lorentzian, AsymGaussian, AsymLorentzian.   

− zawierające chemometryczną procedurę umożliwiającą równoczesne obliczanie 
stężeń mieszanin wieloskładnikowych metodą PLS  (Partial Last Square) 

− możliwość rozbudowy o oprogramowanie typu 3D i pomiary czasowe 
Przystawka ATR (fabrycznie nowa): 

− Zakres spektralny co najmniej 5000-350 cm-1  
− Kryształ – diament  
− Kąt padania - 45° 
− Maksymalne ciśnienie nacisk nie mniejsze niż 10000 psi (ok. 689. 47 Ba) 

Zestaw komputerowy o następujących parametrach minimalnych (1 szt):  
− komputer przenośny przeznaczony do sterowania spektrofotometrem oraz 

uruchamiania aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych i analitycznych, 
− wyświetlacz wbudowany o przekątnej minimum 15’’, umożliwiający wyświetlanie 

obrazu o rozdzielczości minimum 1366 x 768 pikseli, 
− procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do 

pracy w komputerach przenośnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną w 
teście MobileMark 2014 – Office Productivity na co najmniej 1500 punktów (do oferty 
należy dołączyć wydruk ze strony http://www.bapco.com lub wydruk testu 
wykonanego przez Wykonawcę), lub procesor oceniony w teście Passmark CPU 
Mark na co najmniej 4650 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na 
stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego 
postępowania a stanowiącym Załącznik nr 1a do Załącznika nr 2 SIWZ 

− pamięć RAM minimum 8GB, 
− dysk twardy HDD minimum 500 GB, 
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− złącza zewnętrzne: minimum 3 porty USB w tym co najmniej 2 porty USB 3.0, złącze 
wyświetlacza zewnętrznego, złącze kart pamięci SDXC 

− interfejs sieci bezprzewodowej Wi�Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, 
− interfejs Ethernet 100/1000 Mbps, 
− urządzenia skazujące: wbudowany panel dotykowy oraz zewnętrzna mysz optyczna, 
− system operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej 

umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług 
katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz 
dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci 

USB, 
- modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, 
złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania 
uprawnień administratora lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień 
konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera 
przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością 
współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski 
lokalne, pamięć podręczna. 
- system przeznaczony do uruchamiania oprogramowania sterującego 
spektrofotometrem oraz powszechnie dostępnych aplikacji biurowych i 
obliczeniowych,  
- producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje 
oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za 
pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na 
zarządzanie aktualizacjami przez administratora. 

 
Gwarancja – co najmniej 24 miesiące na dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot 
zamówienia 
Szkolenie: przeszkolenie personelu (2 osoby) w zakresie wykorzystania spektrofotometru 
ATR-FTIR do badań autentyczności żywności. 
 
 

 


