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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na zakup urządzenia do analizy całego ziarna oraz nasion oleistych 

- kolejowe przejście graniczne w Hrubieszowie 

Użytkownik: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

Wymagania Zamawiającego 

 
Producent:…………..………………………………………………………………  

                              (należy podać informacje zgodne z oferowanym urządzeniem) 

 

 
Typ/Model:………………………………………………………………………….  

                            (należy podać informacje zgodne z oferowanym urządzeniem) 

 

 

Lp. 
Minimalne wymagania określone  

przez Zamawiającego 

1 2 

1. Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. 

2. Praca urządzenia oparta na technice transmisyjnej bliskiej podczerwieni NIR. 

3. Przesypowy (transmisyjny) system analizy. 

4. 

Zakres badań urządzenia: 

 Pszenica: Białko, Wilgotność, Gęstość; 

 Pszenżyto: Białko, Wilgotność, Gęstość; 

 Jęczmień: Białko, Wilgotność, Gęstość; 

 Rzepak: Białko, Wilgotność, Olej, Gęstość; 

 Owies: Białko, Wilgotność, Gęstość; 

 Kukurydza: Białko, Wilgotność, Gęstość, Olej, Skrobia; 

 Soja: Białko, Wilgotność, Gęstość, Olej; 

5. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz dotykowy. 

6. 

Urządzenie umożliwia generowanie raportów/wyników analizy i ich wydruk. 

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia, które będzie obsługiwało minimum  

jedną z  niżej określonych metod wydruku raportów/wyników analizy: 

A) Urządzenie wpięte do sieci LAN lub podpięte bezpośrednio do komputera  

poprzez port USB musi umożliwiać eksportowanie wygenerowanego raportu/wyniku analizy 

do komputera i następnie jego wydruk. Dopuszczalny eksport plików programu WORD, 

EXCEL lub pliki w formacie pdf. 

Komputer i drukarka w tym wypadku nie są objęte zakresem tego zamówienia. 

B) Urządzenie umożliwia wydrukowanie raportów/wyników analizy za pomocą drukarki 

zewnętrznej o poniższych minimalnych parametrach: 

 fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021 roku; 

 drukarka laserowa; 

 monochromatyczna; 
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 minimum format wydruku A4; 

 rozdzielczość w czerni [dpi] 1200 x 1200; 

 minimum złącze USB. 

Należy zapewnić kompatybilność drukarki i urządzenia. 

Niniejszy wymóg nie może być realizowany przez drukarkę termiczną. 

7. Automatyczna cela pomiarowa. 

8. 
Oprogramowanie urządzenia w języku polskim oraz kompatybilne z dostarczoną drukarką  

(w przypadku realizowania wydruków w wariancie opisanym w punkcie 6B). 

9. 
Urządzenie wyposażone w minimum jedno złącze USB i/lub jedno złącze do sieci LAN  

w celu podłączenia drukarki/komputera i wykonania wydruku raportu/wyników analizy. 

10. 

Dostarczone urządzenie musi być skalibrowane przez producenta do badania ziaren  

i nasion oraz ich parametrów zgodnie z zakresem określonym w pkt 4 OPZ.  

Zamawiający nie wymaga w tym względzie potwierdzenia kalibracji wystawionego  

przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. 

11. Gwarancja minimum 12 miesięcy. 

12. 

W okresie gwarancji Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy okresowe niezbędne  

dla zachowania gwarancji (w przypadku kiedy ww. przeglądy nie są wymagane, to punkt  

nie dotyczy). 

13. 
Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim 

lub z tłumaczeniem na język polski w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym. 

14. 

Urządzenie musi posiadać deklaracja zgodności – do oferty należy dołączyć stosowny 

dokument wystawiony dla danego modelu urządzenia w języku polskim lub z tłumaczeniem 

na język polski. 

15. 
Urządzenie zostanie zainstalowane i przygotowane do pracy w pomieszczeniu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

16. 
Na dostarczonym urządzeniu będzie przeprowadzone szkolenie dla maksymalnie  

dwóch pracowników WIJHARS z zakresu obsługi urządzenia. 

 

 

Oświadczam, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymagania 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ………………………………………….. 
(Podpis (y) osoby (osób) upoważnionej (ych)                                                                                                                                           

do reprezentowania Wykonawcy) 


