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Uczestnicy postępowania 
 

 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę chromatografów gazowych, mieszadeł 
magnetycznych i wag analitycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 

 

Zadanie nr  1 
 

Pytanie odnośnie elektronicznej kontroli pneumatyki 

Prosimy o przychylenie się do propozycji zmiany zapisu odnośnie poziomu elektronicznej 

kontroli pneumatyki. Obecnie większość renomowanych producentów chromatografów 
gazowych specyfikują ten parametr na poziomie 0,001psi tak jak to miało miejsce w 

pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu. Jest to zmiana o rząd wielkości.  Dokładność 
ustawienia ciśnienia na poziomie 0,001psi prowadzi do bardziej precyzyjnego 
odtworzenia/przenoszenia metod analitycznych pomiędzy urządzeniami, a nawet 

laboratoriami w których pracują aparaty. Dodatkowo jest to parametr szczególnie istotne 
przy metodach wymagających niższych ciśnień na czole kolumny. Nasza propozycja to 

dokładność ustawień ciśnień 0,001psi. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu 

Pytanie odnośnie temperatury źródła jonów. 

Zamawiający wyspecyfikował temperaturę źródła jonów nie mniejsza niż 260C. Prosimy o 
przychylenie się do propozycji zmiany zapisu odnośnie temperatury źródła jonów. Obecnie 

większość producentów systemów GCMS specyfikują ten parametr na poziomie 
maksymalnym 350°C. Spowodowane jest to faktem, iż niektóre związki w tym np. 

węglowodory aromatyczne lepiej jonizują się w wyższych temperaturach niż 260°C. 
Pozostawienie zapisu temperatura źródła jonów nie mniejsza niż 260C naraża 
Zamawiającego na możliwość otrzymania aparatu, którego konstrukcja  powstała 

kilkanaście lat temu.  Proponujemy zapis - temperatura źródła jonów w zakresie 150-350°C 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu 



 

Pytanie odnośnie objętości nastrzyku. 

Zamawiający wyspecyfikował możliwość nastrzyku 0,1 – 250μl w zależności od użytej 
strzykawki. Dobra praktyka mówi, że najlepsza dokładność nastrzyku maksymalnego to 

50% objętości strzykawki. Czy zatem Zamawiający wymaga, aby autosampler 
chromatografu gazowego był kompatybilny ze strzykawką  500μl w celu zapewnienia 

wymagań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego? Zwiększenie kompatybilności pozwoli 
Państwu na otrzymanie optymalnej konfiguracji. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga kompatybilności ze strzykawką 500μl. 

Pytanie odnośnie pojemności autosamplera. 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie autosampler o pojemności 5 pozycyjnej 

można rozbudować do wersji 12 pozycyjnej? A dopiero potem można rozbudować  
autostrzykawkę do wersji 150 pozycyjnej? 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

Pytanie odnośnie programowalnej szybkości nastrzyku (minimalna 0,1 s) 

 

Czy Zamawiający wymaga oryginalnej karty katalogowej producenta potwierdzającej ten 

parametr? 

 Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zapisu dotyczącego tego parametru w karcie katalogowej 
producenta. 

  

Zadanie nr 4 

Pytanie odnośnie elektronicznej kontroli pneumatyki 

Prosimy o przychylenie się do propozycji zmiany zapisu odnośnie poziomu kontroli poziomu 
elektronicznej kontroli pneumatyki. Obecnie większość renomowanych producentów 
chromatografów gazowych specyfikują ten parametr na poziomie 0,001psi tak jak to miało 

miejsce w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu. Dokładność ustawienia ciśnienia na 
poziomie 0,001psi prowadzi do bardziej precyzyjnego odtworzenia/przenoszenia metod 

analitycznych pomiędzy urządzeniami, a nawet laboratoriami w których pracują aparaty. 
Dodatkowo jest to parametr szczególnie istotne przy metodach wymagających niższych 
ciśnień na czole kolumny. Nasza propozycja to dokładność ustawień ciśnień 0,001psi. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w specyfikacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 



Pytanie odnośnie dozownika 

Zamawiający pozostawił sobie możliwość rozbudowy aparatu o dozownik wielofunkcyjny 
bez konieczności stosowania zewnętrznego modułu sterującego. Prosimy o padanie 

minimalnej ilości ramp temperaturowych dla  wspomnianego dozownika. 

 Odpowiedź: 

Minimalna ilość ramp temperaturowych dla dozownika – 10 ramp. 
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