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Uczestnicy postępowania 

 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę zintegrowanego 
systemu czterech reaktorów wysokociśnieniowych dla Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 
Pytanie: 
Ile portów wejściowych/wyjściowych ma posiadać reaktor? 
Odpowiedz: 
Każdy reaktor powinien mieć jeden port wejściowy/wyjściowy dla 
doprowadzania/odprowadzania gazów, jeden port bezpieczeństwa, jeden port dla 
termopary oraz jeden port rezerwowy (zaślepiony) – w sumie minimum 4 porty. 
 
Pytanie: 
Czy winien posiadać rurkę wgłębną do poboru próbki czy też opróżniania reaktora? 
Odpowiedz: 
W reaktorze nie powinno być żadnych rurek wgłębnych, prowadzone procesy nie 
wymagają dozowania cieczy ani pobierania próbek ciekłych. 
 
Pytanie: 
Jak wiadomo akcesoria wewnętrzne (rurka wgłębna, kieszeń termopary, mieszadła) 
zajmują pewną objętość w przestrzeni reaktora, wobec tego proszę o wyjaśnienie   
czy wymagana  objętość 15 ml jest objętością geometryczną reaktora czy też 
objętością użytkową ? 
Odpowiedz: 
Wymagana objętość 15 ml jest objętością geometryczną to znaczy, że objętość 
użytkowa może być mniejsza (około 10-12 ml). 
 
Pytanie: 
Zamawiający wymaga by oferowane reaktory posiadały „automatyczne napełnianie 
gazów”. Proszę o opisowe wyjaśnienie tego sformułowania. 
Odpowiedz: 
Wypełnienie gazem powinno odbywać się poprzez zastosowanie regulatora 
przepływu masowego w linii dozowania gazu, który będzie przełączany sekwencyjnie 
w każdym reaktorze za pomocą automatycznego zaworu sterowanego 
komputerowo. 
 
Pytanie: 
Ile ma być tych gazów? 
Odpowiedz: 
System powinien mieć możliwość przyłączenia jednego gazu obojętnego (np: gaz 
N2) oraz dwóch gazów biorących udział w reakcji (np. H2 i CO). 
 



Pytanie: 
Co znaczy automatyczne? Czy chodzi o stabilizację ciśnienia w reaktorze poprzez 
dopuszczanie gazów, czy też odpuszczanie gazów i dopuszczanie. 
Odpowiedz: 
Stabilizacja ciśnienia w reaktorze powinna odbywać się poprzez dopuszczenie gazu 
(jeśli wymagane jest wyższe ciśnienie w reaktorze) lub odpuszczenie gazu 
(zmniejszenie ciśnienia) poprzez pneumatyczny zawór odcinający. Niezbędne 
działania prowadzące do stabilizacji powinny być przeprowadzone przez system w 
sposób zautomatyzowany, sterowany komputerowo. 
 
Pytanie: 
Czy dopuszczanie gazów ma następować jednocześnie z wszystkich źródeł? 
Odpowiedz: 
Dopuszczanie gazów powinno odbywać się w sposób sekwencyjny. Automatycznie 
sterowany zawór wielodrożny powinien przełączać gaz co kilka sekund na 
poszczególne kanały połączone z każdym reaktorem. 
 
Pytanie: 
Jeśli ma to być stabilizacja to proszę o określenie czy ma następować na wejściu czy 
też wyjściu reaktora? 
Odpowiedz: 
Stabilizacja (dostrojenie ciśnienia) powinna odbywa się przez dozowanie gazu w 
reaktorze, to znaczy przez wprowadzenie gazu do reaktora. Stabilizacja na wejściu 
umożliwia dokładniejsze sterowanie ciśnieniem. 
 
Pytanie: 
Jeśli to możliwe to proszę o opisanie (nazwanie ) procesów jakie będą prowadzone 
na tych reaktorach. 
Odpowiedz: 
W reaktorach planuje się wykonywanie reakcji hydroformylacji, wodorowania oraz 
karbonylowania 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna ze spełniającą SIWZ ofertę na reaktor równoważny 
posiadający objętość użytkową równą 25 ml ( na każdy reaktor) ale za to 
posiadający możliwość wymiany w przyszłości naczyń na większe o pojemności 50 
lub 100 , lub 150 ml? 
Odpowiedz: 
Nie, zamawiający wymaga reaktorów o objętości nie większej niż 15 ml, które będą 
również się charakteryzowały zewnętrznie niewielkimi rozmiarami. 
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