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Numer sprawy: DAG/G/25/14 
Nr arch. DAG/G/241/325-2/14 
 

Załącznik nr A do SIWZ 

 
Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych 
Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych 
Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 
 

2. Przetarg został podzielony na 2 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub dwie 
części. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tylko tych ofert, w poszczególnych częściach, 
które w największym stopniu spełniają podane kryterium przetargu (najniższa cena). 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

38414000-0 Higrometry, 38413000-3 Pirometry 

CZĘŚĆ 1 
Higrometr – 1 szt 
 
Wymagania techniczno-eksploatacyjne przyrządu:  

 

Dane 
techniczne 

• miernik wykorzystujący technologię chłodzonego lustra do pomiaru 
wilgotności 

• materiał lustra: miedź pokryta złotem 

• zewnętrzny czujnik punktu rosy na przewodzie, długość przewodu 5m 

• zewnętrzny czujnik temperatury otoczenia 4 przewodowy PT100, 1/10 
DIN class B, długość przewodu 5m 

• zakres pracy czujnika -40 °C do +90 °C 

• zakres pomiaru punktu rosy -40 Cdp ( w temperaturze otoczenia +20 °C) 
do +90 Cdp (w temperaturze otoczenia +90 °C) 

• dokładność pomiarowa: +/- 0.1 °C punktu rosy i +/- 0.1 °C temperatury 

• powtarzalność pomiaru: +/- 0.05 °C 

• rozdzielczość wyświetlacza dla punktu rosy i temperatury 1, 2 lub 3 
miejsca po przecinku ( ustawiane przez użytkownika) 

• zakres pomiaru % RH: <0.5% ÷ 100% RH 

• funkcja gwarantująca formację lodu poniżej 0 °C  z możliwością 
wyłączenia tej funkcji 

• archiwizacja pomiarów na karcie SD ( karta SD 2GB) 

• wyjście cyfrowe USB ( protokół MODBUS RTU) umożliwiające 
wyświetlanie i archiwizację pomiarów  oraz zmianę ustawień urządzenia 
za pomocą dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego 

• 3 wyjścia analogowe 4-20 mA, 0-20 mA lub 0-1 V wybierane przez 
użytkownika 

• dwa wyjścia alarmowe przekaźnikowe ( 1 alarm procesowy i 1 alarm 
błędu urządzenia) 

Certyfikat 
kalibracji 

Świadectwo akredytowanego laboratorium pomiarowego (ISO 17025) z 
wynikami pomiaru oraz niepewnościami pomiaru (niepewność pomiaru co 
najmniej trzy razy mniejsza od błędu dopuszczalnego wzorca) 

Dodatkowe 
wymagania 

Zasilanie 230 V 
Normy bezpieczeństwa CE 

Gwarancja minimum 12 miesięcy, 
Termin dostawy do 9 tygodni od daty udzielenia zamówienia 
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CZĘŚĆ 2 
Kalibrator pirometrów – 1 szt 
 

Wymagania techniczno-eksploatacyjne przyrządu:  
 

Zakres 
temperatur 

Co najmniej od 35 °C  do 500 °C 

Dokładność 

35 °C: nie gorsza niż +/-  0,35 °C 
100 °C: nie gorsza niż +/-  0,50 °C 
200 °C: nie gorsza niż +/-  0,70 °C 
350 °C: nie gorsza niż +/-  1,20 °C 
500 °C: nie gorsza niż +/-  1,60 °C 

Stabilność 
35 °C: nie gorsza niż +/-  0,05 °C 
200 °C: nie gorsza niż +/-  0,20 °C 
500 °C: nie gorsza niż +/-  0,40 °C 

Jednorodność w 
zakresie 5 cali 
średnicy od 
środka celu 

200 °C: nie gorsza niż +/-  0,5 °C 
500 °C: nie gorsza niż +/-  1,0 °C 

Czas grzania nie dłużej niż: 20 min: od 50 °C do 500 °C 
Czas chłodzenia nie dłużej niż: 100 min: od 500 °C do 50 °C 
Czas stabilizacji nie gorszy niż: 10 min 

Emisyjność  
Emisyjność nominalna 0,95 
Kompensacja emisyjności kalibratora zmieniana w zakresie nie mniejszym 
niż: od 0,9 do 1,0 

Średnica celu nie mniejsza niż: 6 cali 
Interfejs 
komunikacyjny 

RS232 

Certyfikat 
kalibracji 

Świadectwo akredytowanego laboratorium pomiarowego (ISO 17025) z 
wynikami pomiaru oraz niepewnościami pomiaru (niepewność pomiaru co 
najmniej trzy razy mniejsza od błędu dopuszczalnego wzorca) 

Wymagania 
dodatkowe 

Zasilanie 230 V 
Normy bezpieczeństwa CE 
Przeprowadzenie instalacji, uruchomienie i szkolenie z zakresu podstawowej 
obsługi przyrządu. 
Produkt fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany, wyprodukowany w 
2014 roku. 
Instrukcja obsługi w języku polskim 
Instrukcja obsługi w języku angielskim 
Nakładka na kalibrator z aperturą o średnicy 2 cali 
Oprogramowanie do automatyzacji procesu kalibracji 

Gwarancja minimum 12 miesięcy, 
Serwis Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. 

Sterownik PC 

o następujących minimalnych parametrach technicznych: 
• procesor mobilny klasy x86 osiągający w teście PassMark CPU Mark  
min. 2800 pkt., 
• pamięć RAM: 4 GB, możliwość rozbudowy do 8 GB, 
• dysk twardy: HDD 500 GB, 
• karta sieciowa: Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, 
• wyświetlacz LCD: przekątna ekranu 15,6”, w rozdzielczości 1366x768, 
powłoka przeciwodblaskowa, podświetlenie LED, 
• porty wejścia/wyjścia co najmniej: 

o 1 port USB 2.0, 
o 2 porty USB 3.0, 
o 1 port VGA, 
o wejście/wyjście audio, 

• nagrywarka DVD+/-RW z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie  
i odtwarzanie płyt DVD, 
• wbudowana kamera internetowa, 
• wbudowana karta sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n, 
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• bateria o pojemności min. 60Wh, 
• klawiatura (wbudowana): układ QWERTY, 
• zgodność ze standardem ENERGY STAR 5 lub równoważnym, 
• waga notebooka (liczona bez zasilacza z włożona bateria) nie 
przekraczająca 2,4 kg, 
• zachowanie dysku twardego w razie awarii, 
• system operacyjny: Windows 7 Professional PL (64-bit) lub równoważny, 
• oprogramowanie Office 2013 PL lub równoważne, 
gwarancja minimum 36 miesięcy 
 
wraz ze stacją dokującą: 
o następujących minimalnych parametrach technicznych: 
• podłączana do notebooka za pomocą dedykowanego portu; 
• wyposażona co najmniej w następujące porty: 

o 2 porty USB 2.0, 
o 2 porty USB 3.0, 
o 1 port RJ-45 (Gigabit Ethernet), 
o 1 port VGA, 
o 2 porty Display Port lub DVI, 
o 1 port COM, 
o 1 port e-SATA; 

• klawiatura QWERTY USB; 
• myszka laserowa USB 
gwarancja minimum 36 miesięcy 

Termin dostawy do 9 tygodni od daty udzielenia zamówienia 
 

 

 
 


