
 

 

 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego  
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej” 

 
Biuro Projektu: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach 

ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 331 37 27, faks: +48 32 238 96 30, 
e-mail: klaster@riph.com.pl, www.riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
NR 01/08/5.1/2014 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który spełnia wszelkie założenia specyfikacji technicznej, a w zestawie 
posiada 4 sondy pasywne 500 MHz? Technologia sond pasywnych, a w szczególności efekty niepożądane w 
pasywnym układzie pomiarowym, które będą się wzmagać przy wzroście częstotliwości sygnału, nie pozwolą w 
praktyce na obserwację sygnałów o częstotliwości 1GHz, dlatego też oscyloskopy o paśmie np. 1GHz powinny być 
koniecznie wyposażone w sondy aktywne na takie pasmo. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga dołączenia do 
tego zestawu sond aktywnych na pasmo 1GHz? 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje wymagania z dokumentu „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zakupu” (dalej: specyfikacja). 
Wymagane jest dostarczenie minimum dwóch niskonapięciowych sond pasywnych na pasmo 1 GHz. Oznacza to, że 
dopuszczalne jest, zarówno dostarczenie minimum dwóch niskonapięciowych sond pasywnych lub aktywnych na 
pasmo minimum 1 GHz. Dopuszcza się dostarczenie niewyspecyfikowanego osprzętu, np. sond pasywnych, 
niespełniających specyfikacji, pod warunkiem dostarczenia całego osprzętu w ilości i o parametrach technicznych jak 
w specyfikacji lub lepszych. 
Oscyloskop musi spełniać wszystkie wymagania specyfikacji. 
 
Pytanie 2 
Czy w związku z tym, że urządzenie, będące przedmiotem tego postępowania, należy do aparatury pomiarowej 
najwyższej światowej klasy i produkowane jest każdorazowo na indywidualne zamówienie klienta, Zamawiający 
dopuszcza maksymalny czas na uzupełnienie ewentualnych wad lub niezgodności do 4 tygodni od momentu ich 
zgłoszenia? Jeśli zajdzie taka potrzeba będziemy zapewnimy Państwu przyrząd zastępczy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza  wydłużenia okresu 4 tygodni na uzupełnienie ewentualnych wad 
 
Pytanie 3 
Zamawiający specyfikuje, że wymaga funkcji analizatora protokołów CAN, RS232, RS485, SPI, Ethernet, USB2.0. Czy 
Zamawiający miał na myśli możliwość opcjonalnego wyposażenia w analizę tych interfejsów, czy te opcje mają być 
dołączone do oferowanego zestawu? 
Odpowiedź 
Oscyloskop musi posiadać zintegrowaną funkcję prostego analizatora sygnałów cyfrowych i analizatora protokołów, 
w tym posiadać minimum 16 kanałów cyfrowych. Zaznaczamy, że wymogi te są podane w specyfikacji. Oscyloskop 
opisany jest w pełni, jako: „Oscyloskop cyfrowy z funkcją analizatora protokołów”. 
 
Pytanie 4  
Czy w związku z tym, że oscyloskopy, będące przedmiotem tego postępowania, po ewentualnej każdorazowej 
naprawie wymagają kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta niedostępnym w Polsce, Zamawiający 
dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas 
skrócić. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia czasu serwisu do 30 dni 
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Pytanie 5 
Czy w związku z tym, że urządzenie, będące przedmiotem tego postępowania, należy do aparatury pomiarowej 
najwyższej światowej klasy i produkowane jest każdorazowo na indywidualne zamówienie klienta, Zamawiający 
dopuszcza zmianę definicji „czasu dostawy urządzeń do 30.09.2014” na „dostawę do 6 tygodni od momentu 
zamówienia”? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy poza datę 30.09.2014 
 
Pytanie 6 
Ponieważ większość wskazanych przez Zamawiającego  w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego urządzeń 
objętych jest 12 miesięczną gwarancją producenta, przedłużenie jej do wymaganego okresu 24 miesięcy 
(Szczegółowy opis Przedmiotu Zakupu ,,V. Gwarancja 24 miesiące ad daty dostawy) wiąże się ze znacznym kosztem. 
Czy w związku z tym Zamawiający podtrzymuje 24 miesięczny okres gwarancyjny na wszystkie urządzenia 
wskazane z w załączniku nr 7 do Zapytania Ofertowego. 
Odpowiedź 
Zamawiający rezygnuje z wymogu 24 miesięcznego okresu gwarancji i zezwala na dostawę urządzeń objętych 12 
miesięczną gwarancją producenta. 


