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Warszawa, 1 sierpnia 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Dostawę spektrometru ICP OES dla
Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Łodzi” informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
Pytanie 1
Zamawiający wymaga, aby przepływ gazu plazmowego, gazu pomocniczego oraz gazu
rozpylającego był sterowany komputerowo przez masowe regulatory przepływu (MFC).
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym masowy kontroler przepływu jest
stosowany do regulacji przepływu argonu rozpylającego w zakresie od 0 do 2.0 l/min.
w krokach co 0.01 l/min. Natomiast przepływ argonu plazmowego zakresie 0-20 l/min.
w krokach co1 l/min oraz przepływ argonu pomocniczego w zakresie 0-2.0 l/min w krokach
co 0.1 l/min są kontrolowane komputerowo przez zawory elektromagnetyczne. W przypadku
gazu plazmowego i pomocniczego istotna jest stabilność, a nie dokładność. Rozwiązanie,
które stosujemy nie jest więc pozbawione sensu, gdyż jest trwalsze, mniej awaryjne, tańsze,
a dodatkowo w żaden sposób nie wpływa niekorzystnie na czułość urządzenia, czy jakość
osiąganych wyników.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Pytanie 2
Zamawiający wymaga, by oferowany spektrometr charakteryzował się dostępem
do co najmniej 90% widma w oferowanym zakresie. Zapis ten jest istotny dla detektorów II
generacji (CCD), które były podzespołami uniwersalnymi, nie projektowanymi specjalnie
dla urządzeń ICP i miały swoje „dziury” spektralne. W oferowanym przez nas spektrometrze
zastosowano detektor III generacji (SCD), zaprojektowany specjalnie dla spektrometrów ICP,
który skupią się wyłącznie i w pełni (100% widma istotnego analitycznie) na tych jego
obszarach, w których występują linie emisyjne istotne analitycznie. Dzięki temu nie ma
możliwości pominięcia żadnych linii, jak w przypadku detektora, który analizuje 90% widma
w oferowanym zakresie, a dodatkowo zapewnia szybsze gromadzenie i analizę danych
z detektora. Czy Zamawiający dopuści detektor SCD u uzna takie rozwiązanie
za równoważne?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a ich uwzględnienie w ofercie nie wymaga dodatkowego czasu. Oferty należy
składać do 26 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 26 sierpnia 2017 r.
do godz. 11:30.
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