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Warszawa, 06 grudnia 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z ) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje  

o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę terenowego spektrometru hiperspektralnego. 

 

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub 

rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub 
pokrycia kosztów badań lub rozwoju. 

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

I. Zamawiający 
 

Instytut Lotnictwa 

Al. Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

 

II. Przedmiot Zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Dostawę terenowego spektrometru hiperspektralnego, zwanego dalej Urządzeniem, o 

następujących parametrach i wymaganiach: 

 Fabrycznie nowy wyprodukowany w 2017 roku; 

 Posiadający Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne), tj. deklarację 

producenta, że Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii 

Europejskiej (UE); 

 Wysokorozdzielczy mierzący w zakresie optycznym: zakres spektralny 350-2500 nm; 

 Liczba kanałów: > 2000; 

 Rozdzielczość spektralna (3 nm @ 700 nm; 8 nm @ 1400 - 2500 nm); 

 Występowanie szumów: ≤1*10-9 W/cm2/nm/sr @ 700 nm; ≤1.4*10-9 W/cm2/nm/sr @ 

1400-1500 nm; ≤2.2*10-9 W/cm2/nm/sr @ 2100 nm; 

 Prędkość skanowania: min. 100 milisekund; 
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 Powtarzalność pomiaru zakresu spektralnego: 0.1 nm; 

 Detektory: zakres VNIR (350-1000 nm): fotodioda krzemowa  min. 512 elementów 

(pojedynczych diod), zakres SWIR1 (1001-1800)  i SWIR 2 (1801-2500 (detektory: 

składające się z wklęsłej siatki holograficznej oraz detektora InGaAs chłodzonego 

termoelektrycznie.Graded Index InGaAs Photodiode, Two Stage TE Cooled; 

 Przenośna jednostka sterująca pracą urządzenia z systemem mocującym do pracy podczas 

pomiarów terenowych kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego środowiskiem 

Windows; 

 Połączenie bezprzewodowe (także opcjonalnie przewodowe) z jednostką sterującą; 

 Czas pracy całego zestawu min. 8 godzin z wykorzystaniem sztucznego światła;  

 Zdolność zapisu min. 1000 pomiarów spektralnych; 

 Możliwość pomiaru przez jedną osobę; 

 Waga spektrometru gotowego do pracy (z bateriami, przenośną jednostką sterującą, 

plecakiem) maks. 8 kg; 

 Możliwość wykonania pomiaru z użyciem sondy kontaktowej lub zacisku do stykowego 

pomiaru liści; 

 Pomiar odbywa się za pomocą światłowodu (minimalna długość 1,5 m); 

 Oprogramowanie do akwizycji, obsługi/modelowania i analizowanych danych (1 licencja); 

 Akcesoria: baterie zapewniające pracę ze sztucznym światłem przez minimum 8 godzin, 

sonda kontaktowa, Zacisk  do stykowego pomiaru liści, Panel kalibracyjny do sondy 

kontaktowej - 1 szt. W tym 1 szt. wymiarach 5x5 cali (w tym jedna skalibrowana), plecak 

umożliwiający wykonywanie pomiarów w warunkach terenowych, ładowarka, adapter 

samochodowy. 

Dostawa Urządzenia obejmuje ubezpieczenie Urządzenia podczas transportu, należności celne i 

podatkowe z tytułu przywozu Urządzenia. 

2) Uruchomienie i instalacja Urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu; 

3) Przeprowadzenie testów potwierdzających funkcjonalność Urządzenia; 

4) Dostarczenie deklaracji dokumentacji technicznej Urządzenia, dokumentacji w zakresie 

obsługi i bezpieczeństwa oraz innej dokumentacji potrzebnej do poprawnej konserwacji oraz 
eksploatacji w języku polskim i / lub angielskim; 

5) Przeprowadzenie szkolenia dedykowanego pracownikom Zamawiającego w ustalonym przez 

strony terminie w siedzibie Zamawiającego 

 

 
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia 29 grudnia b.r. 
 

IV. Gwarancja i serwis 
 

 Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.  

 Czas reakcji serwisu w czasie obowiązywania gwarancji: 72 godziny. 

 Zapewnienie serwisu technicznego i analitycznego na terenie Polski – prosimy o wskazanie 
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adresu siedziby serwisu. 
 

V. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia: 

 

PANalytival B.V. 
Twentepoort Oost 26 

7609 RG Almelo 

The Netherlands 

 
VI. Możliwość współpracy z Zamawiającym 

W przypadku gdy inny Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający 

minimalne wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu o zamiarze udzielenia 

zamówienia, prosimy w terminie do dnia 12 grudnia br. do godziny 12:00 przesłać informację o 
tym na adres e-mail: anna.bartkowska@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej 

spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego. 

W przypadku gdy załączona dokumentacja nie pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że oferowane 

rozwiązanie spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy 
jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu.  

W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że 

Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania minimalne, 

Zamawiający zawrze umowę z: PANalytival B.V. 
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