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DoĘczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę Chromatografu gazowego z detektorem masowym
oraz przy stawką do teľmicznej desorpcj i - zn. T GZl 09 lŻ0 | 8.

Zgodnie z postanowieniami Art.38 ust.l i2 ustawy prawo Zamőwień publicznych zdniaŻ9 sĘcznia
Ż004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) i w związku z kolejnymi zadanymi pytaniami do ilw
postepowania przetargowego - wyjaśniam co następuje:

Pýanie 1:

Czy Zamavłiający dopuści system GCMS z zak'resem ana|izowanych mas 1,5-1000u ?
odpowiedź 1:

Zamauliający informuje, że dopuszcza proponowany w pýaniu system i paľametr.

Pytanie2:
Czy Zamawiający dopuści system GCMS z zakresem temperatury źľódła jonów 140-260'C ?
odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że dopuszczazaproponowany w pýaniu system i paľametr.

Pytanie 3:

Czy Zamavĺiający dopuści system GCMS z szybkością skanowania 10 000 u/s ?
odpowiedŹ l:
Zamavłiający informuje, Źe dopuszcza zaproponowany w pýaniu system i parametr.

Ęrtanie 4:
Czy Zamawiający dopuści przystawkę do termicznej dysorpcji o poniższych paľametrach tego samego
producenta co system GCMS ?
_ termodesorber wyposażony od razv w autosampler na 60 pľóbek,
_ system inertny' kompaýbilny ze standardowymi, ogólnie dostępnymi rurkami soľpcyjnymi o

wymiarach: śrędnica zewn' Yą" (6,35 mm) oraz długość 3,5" (89 mm),
- możliwość kontroli grzania próbek w zakľesie +15oC powyżej temp. otoczenia do 430oC,
- wyposażona w chłodzoną pułapkę (bez uĘcia medium chłodzącego) z moz|iwością chłodzenia w

zakľesie -50oC -80oC'
- zakľes kontrolowanego przepływu: 20-200 ml/min,
- wyposażona w linię tranferową z kontrolątemperatury grzania + l5oC powyżej temp' otoczenia do

3500c,
_ czas termodesorpcji w zakresie 0 do Ż40 min (co 0,0l min),
- zintegrowane oprogramowanie do obsługi, kontroli oraz ustawienia paľametrów termodesorbera

pochodzące od tego samego producenta co system GCMS,

odpowiedź 1:

Zamavłiający infoľmuje, że dopuszcza pľoponowaną w pýaniu przystawkę ijej paľametry
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Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści aspirator próbek gazowych, który również posiada możliwość ładowania
wzorców na rurki sorpcyjne ?
odpowiedŹ 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza pľoponowane w pýaniu rorvłiązanie.

Wsrystkie pozostałe warunki postepowania pozostają bez zmian.
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