
Załącznik nr 1 do wniosku 

 

 

Specyfikacja techniczna 

 

 

Oferowany SPEKTROFOTOMETR FTIR: 

model.........................................  

typ................................................ 

producent..................................... 

 

 

 
 

1 2 

Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych 

SPEKTROFOTOMETRU FTIR 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu ( tj. 

wskazanie przez wykonawcę 

konkretnego parametru lub 

konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań*) 

1.1. Zakres spektralny co najmniej: 375 ÷ 7500 cm
-1

  (lub 

szerszy); 

 

1.2. Precyzja liczby falowej co najmniej: 0,01 cm
-1

 (w pobliżu 

liczby falowej 2000 cm
-1

); 

wartość parametru cm
-1 

:** 

 

(parametr techniczny) 

1.3. Rozdzielczość co najmniej: 0,5 ÷ 16 cm
-1

  (ustawiana); wartość parametru cm
-1 

:** 

 

(parametr techniczny) 

1.4. Stosunek sygnału do szumu (S/N) przy rozdzielczości  4 cm
-1

 

nie gorszy niż: >=30000:1 ; 

wartość parametru w cm
-1

:** 

 

(parametr techniczny) 

1.5. Trwałe, ceramiczne źródło promieniowania IR;  

1.6. Komora interferometru osuszana przy użyciu wkładów 

podlegających regeneracji (w ilości zapewniającej pracę 

urządzenia) lub z wykorzystaniem wbudowanego systemu 

osuszania;  

 

1.7. Detektor: DLaTGS, pracujący w temperaturze pokojowej;  

1.8. Przyrząd sterowany przez komputer za pośrednictwem 

standardowych portów Ethernet lub USB (bez koniczności 

instalowania w komputerze sterującym dodatkowych 

urządzeń do komunikacji z urządzeniem); 

 

1.9. Możliwość współpracy z przystawką: cela diamentowa firmy 

SPECAC; 

 

1.10. Automatyczne wykonanie testów diagnostycznych 

urządzenia sygnalizujących poprawną pracę urządzenia 
 

1.11. film wzorcowy do sprawdzenia pracy 

spektrofotometru (wbudowany lub oddzielna próbka); 
 

1.12. Możliwość rozbudowy do systemu GC/IR; 

1.12.1. FT-IR, połączenie GC-IR i chromatograf gazowy 

kompatybilne, umożliwiające synchroniczne 

uruchomienia/zakończenia zbierania widm; 

model aparatu GC do 

rozbudowy*** 

 

 

 

 
 



2. Wymagania dotyczące wyposażenia spektrofotometru FTIR: 

2.1. Przystawka ATR: 

2.1.1. Przystawka w postaci kompletnego wymiennego 

modułu; 

2.1.2. Zakres spektralny: 4000 ÷ 30 cm
-1

; 

2.1.3. Kryształ: diament; 

2.1.4. Możliwe wymienne kryształy pomiarowe z ZnSe lub 

Ge; 

2.1.5. Urządzenie dociskowe wyposażone w mechanizm 

ograniczający siłę docisku analizowanej próbki 

zapobiegający zniszczeniu kryształu;  

 

 

2.2.  Przystawka do pomiarów transmisyjnych.  

 

 

3. Wymagania dotyczące komputera sterującego: 

3.1. Komputer klasy PC: 

3.1.1. Pamięć operacyjna co najmniej: 2GB; 

3.1.2. Przestrzeń dyskowa co najmniej: 500GB; 

3.1.3. Kolorowy monitor LCD, przekątna ekranu co 

najmniej: 26”; 

3.1.4. Nagrywarka CD/DVD/Blu-Ray; 

3.1.5. Mysz optyczna, klawiatura; 

3.1.6. System operacyjny oraz oprogramowanie sterujące 

oferowanym spektrofotometrem FTIR  a także pakiet 

biurowy; 

 

3.2. Czytniki kodów kreskowych (7szt. Motorola LS2208 – lub 

równoważny) do automatycznej identyfikacji generowanych 

raportów na komputerowych stanowiskach roboczych 

laboratorium;  

 

3.3. Drukarka laserowa (kolorowa);  

 

 

4. Wymagania dotyczące oprogramowania sterującego: 

4.1. Możliwość pracy w trybie RealTime (sterowania 

przyrządem) oraz PostRun (analizy danych); 

 

4.2. W przypadku rozbudowy do GC-IR oprogramowanie ma 

umożliwiać rejestrację i analizę widm IR w czasie 

rzeczywistym; 

 

4.3. Funkcje umożliwiające monitorowanie stanu przyrządu oraz 

informujące o jego prawidłowej pracy; 

 

4.4. Wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym;  

 

4.5. Funkcje przetwarzania widm obejmujące m.in. korekcja linii 

podstawowej, wygładzenia linii podstawowej, 

automatyczną korekcję widma w odniesieniu do widma tła, 

korekcję zawartości CO2 oraz pary wodnej; 

 

4.6. Funkcje porównywania widm obejmujące m.in. 

powiększanie dowolnego fragmentu widma, nakładanie 

wielu widm, zmianę formatu wyświetlanego widma 

(absorpcja/transmisja); 

 

4.7. Funkcje przeszukiwania bibliotek widm;  

 

4.8. Moduł oprogramowania do jednoczesnej wieloskładnikowej 

identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację 

składników próbki w trakcie pojedynczego przeszukiwania 

 



biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm 

poszczególnych składników wraz z zestawem 

standardowych bibliotek widm zawierający biblioteki 

wysokiej rozdzielczości – łącznie co najmniej 10 000 widm 

obejmujących związki organiczne, polimery, produkty 

farmaceutyczne, związków nieorganicznych i.t.p.; 

4.9. Funkcje konwertowania / rozpoznawania widm w formacie 

JCAMP-DX; 

 

4.10. Możliwość tworzenia bibliotek widm użytkownika 

oraz ich przeszukiwania; 

 

4.11. Dołączone biblioteki zawierające zestaw widm 

substancji obejmujących: 

4.11.1. środki odurzające oraz substancje psychotropowe; 

4.11.2. substancji toksycznych lub niebezpiecznych  

4.11.3. środki zastępcze „tzw. dopalacze”; 

4.11.4. materiały wysokoenergetyczne (wybuchowe); 

4.11.5. dołączona biblioteka „NICODOM IR Forensic 

Package , 6386 spectra” lub równoważna;  

 

4.12. Wbudowany edytor tworzenia szablonów raportów 

umożliwiających: 

4.12.1. Publikowanie danych dotyczących 

przeprowadzonych pomiarów; 

4.12.2. Umieszczenie analizowanego widma wraz z 

widmem (widmami) odniesienia; 

4.12.3. Umieszczenie kodu paskowego (informacje 

kodowane w jednym z standardowych systemów 

kodowania) umożliwiającego szybką i jednoznaczną 

identyfikację raportu; 

 

4.13. Możliwość importu i eksportu danych innych 

formatów plików (m.in. JCAMP-DX; ASCII); 

 

4.14. Tworzenie wykonywalnych procedur 

umożliwiających automatykę pomiarów; 

 

 
5. Gwarancja: 

5.1. Kryształ pomiarowy: nie mniej  niż 5 (pięć) lat; 

 

 

5.2. Źródło promieniowania IR: nie mniej  niż 5 (pięć) lat;  

5.3. Źródło odniesienia (laser):  nie mniej  niż 10 (dziesięć) lat;  

 
6. Szkolenie: 

6.1. Szkolenie w formie wykładu oraz warsztatów 

przygotowujących personel laboratorium do pracy z 

przyrządem (11 osób);  

6.1.1. Wykład obejmujący omówienie funkcji i możliwości 

badawczych przyrządu; 

6.1.2. Warsztaty obejmujące stworzenie metod, szablonów 

raportów, a także wykonanie próbnych analiz wraz z 

analizą otrzymanych wyników; 

6.1.3. Imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w 

szkoleniu; 

 

 

 
* - potwierdzenie (wypełnienie) przez Wykonawcę kolumny 2, że oferowany produkt spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym zakresie poprzez sformułowanie 

słowne „spełnia”; 



 w przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania produktu równoważnego poprzez wypełnienie kolumny 2 i podanie co najmniej 

pełnego opisu parametrów technicznych oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia każdego 

parametru w kolumnie nr 1. 

Wykonawca musi wypełnić każdą pozycję kolumny oznaczoną symbolem (*). 

**- należy wpisać oferowany przez wykonawcę parametr techniczny podlegający ocenie zgodnie 

z kryterium ocen. 

***-należy wpisać nazwę modelu i producenta. 

 
 

Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt                    

o parametrach i wymaganiach minimalnych zawartych i określonych w przedmiotowej specyfikacji 

technicznej, który w sposób poprawny współpracuje z urządzeniami i systemami będącymi                          

w posiadaniu zamawiającego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności, a jego zastosowanie nie 

wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem urządzeń i systemów Zamawiającego lub 

produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności określone w odpowiednim dla 

przedmiotu zamówienia „opis minimalnych wymagań parametrów technicznych”. 

Oświadczam, że oferowane urządzenie posiada parametry podlegające ocenie. 

 

 

…................................    …................................................................................... 

Data , miejscowość   podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

     w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy 

 


