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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
NR 01/05/5.1/2014 

 
Pytanie 1 
Chcieli byśmy zaoferować analizator widma japońskiej marki YOKOGAWA serii AQ6370, który na świecie jest  swego 
rodzaju instrumentem referencyjnym. Także w Polsce znaczna większość uczelni wyższych i centrów badawczych 
wykorzystuje właśnie analizatory YOKOGAWA (dawniej pod marką ANDO). Instrumenty te charakteryzują się 
najwyższymi parametrami pomiarowymi dostępnymi w tym segmencie, takimi jak dokładność, liniowość, 
rozdzielczość czy dynamika i to w pełnym zakresie pomiarowym, który jest tylko o 50nm krótszy od 
wyspecyfikowanego przez Państwa. 
Stąd uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zakresu pomiarowego z 600÷1750nm na zakres 600÷ 1700nm, 
co pozwoli nam zaoferować popularny instrument o wyższych parametrach.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem pomiarowym 600 – 1700nm. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalna moc wejściowa na poziomie nie mniejszym niż +20dBm jest wymagana 
przez Zamawiającego w całym zakresie pomiarowym analizatora widma, czyli od 600nm do 1700nm i przy 
zachowaniu pełnej dynamiki pomiarowej instrumentu.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający  potwierdza, że dopuszczalna moc wejściowa na poziomie nie mniejszym niż 20dB jest wymagana w 
całym zakresie pomiarowym analizatora widma tj. 600 – 1700nm przy zachowaniu pełnej dynamiki pomiarowej. 
 
 
Pytanie 3 
Jednym z kluczowych parametrów analizatora widma optycznego jest dynamika pomiarowa wskazująca na 
praktyczne możliwości pomiarowe instrumentu oraz czas wykonania pomiaru. Im dynamika jest wyższa tym lepszy 
jest instrument. 
Czy Zamawiający wymaga aby dynamika pomiarowa analizatora widma wynosiła co najmniej 70dB przy 
rozdzielczości nie gorszej niż 0,05nm i dystansie od piku nie większym niż ±1nm, przy pojedynczym pomiarze bez 
dodatkowego uśredniania? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga aby dynamika pomiarowa analizatora widma wynosiła co najmniej 70dB przy rozdzielczości nie 
gorszej niż 0,05nm i dystansie od piku nie większym niż ±1nm, przy pojedynczym pomiarze bez dodatkowego 
uśredniania. 
 
 
Pytanie 4 
Wymieniony w siwz dolny zakres pomiarowy analizatora (od 600nm) wskazuje na pomiar nie tylko światła ze źródeł 
jednomodowych, ale także ze źródeł wielomodowych, natomiast analizatory widma mają często jedynie wejście 
poprzez port z włóknem jednomodowym. Powoduje to straty i zniekształcenie sygnału wielomodowego od razu na 
wejściu takiego instrumentu. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie wejścia w technologii optyki w wolnej 
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przestrzeni (Free Space Optical Input) dzięki czemu zarówno sygnał wielomodowy jak i jednomodowy trafia do 
monochromatora bez zakłóceń. 
Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby analizator widma posiadał wejście typu Free Space z adapterem FC? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga aby analizator widma posiadał wejście typu Free Space z adapterem FC. 
 
 
Pytanie 5 
Ubezpieczenie (SIWZ, str. 7 pkt. III)  
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że wymagane w SIWZ „ubezpieczenie 24 miesiące od daty dostawy” 
będzie poważnym składnikiem kosztu dostawy każdego instrumentu i spowoduje drastyczny wzrost cen wszystkich  
oferowanych instrumentów. Ponadto Zamawiający był by zobowiązany precyzyjnie wyspecyfikować warunki takiego 
ubezpieczenia z uwzględnieniem dziesiątek wyjątków stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe, co było by bardzo 
czasochłonne dla Zamawiającego i wymagało kosztownych konsultacji prawniczych. Ponadto z uwagi na wymagania 
firm ubezpieczeniowych Zamawiający musiał by udostępnić szczegóły zabezpieczeń miejsca przechowywania 
instrumentów, w tym alarmu, rodzaju zamków, instalacji ppoż., listy osób upoważnionych do korzystania z 
laboratorium, itp., które są niezbędne do wyceny takiej polisy. Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowanie 
efektywniejszym zarówno kosztowo jak i jakościowo jest kompleksowe ubezpieczanie laboratorium przez 
Użytkownika sprzętu. 
Dlatego uprzejmie prosimy o rezygnację z wymagania „ubezpieczenie 24 miesiące od daty dostawy”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje o braku konieczności ujęcia wartości ubezpieczenia (na 24 miesiące) wraz z kopią polisy w 
składanych przez Oferentów ofertach. 
 
 
Pytanie 6 
Instrukcja obsługi – Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na poziom zaawansowania technicznego i obowiązujący w 
tej dziedzinie anglojęzyczny żargon techniczny Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji obsługi analizatora 
widma w języku angielskim (bez instrukcji po polsku). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza  dostarczenie instrukcji obsługi analizatora widma tylko w języku angielskim 


