
 

 
Kraków, dnia 16 grudnia 2022 r. 

 
Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SWZ 
 
Dotyczy: postępowanie na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia 
dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją SPME, zestawu do charakterystyki 
spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych oraz wysokorozdzielczego spektrometru 
ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0. 

(Nr sprawy: 80.272.408.2022) 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania 
dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami.  
 

1. Czy Zamawiający dopuści zmianę temperatury w piecu z szybkością 120 C/min, a chłodzenie pieca 
od 450 st.C do 50 st.C w czasie 4 min ? 

2. Czy Zamawiający dopuści umożliwienie co najmniej 3 rampów programowania przepływów i 
ciśnienia ? 

3. Czy Zamawiający dopuści temperaturę pracy dozowników do 400 st.C ? 

4. Czy Zamawiający dopuści dozowniki z możliwością ustawiania ciśnienia od 0 do 689,475 kPa ? 

5. Czy Zamawiający dopuści zakres ustawień całkowitego przepływu: 0 – 500 ml/min N2, 0 – 1250 
ml/min H2 lub He, 0 – 200 ml/min argonu/metanu ? 

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach w zakresie 
1,2-1000 μl ? 

7. Czy Zamawiający dopuści moduł do techniki SPME Arrow, wyposażony w uchwyt do włókien SPME 
Arrow, umożliwiający kondycjonowanie włókien w zakresie do 350 °C z wytrząsaniem ? 

8. Czy Zamawiający dopuści detektor wyposażony w celę kolizyjną nie posiadającą funkcji 
automatycznego wyłączania/ włączania gazu w trakcie analiz, pozwalającą na pracę w trybie SIM 
(Selected ion monitoring) lub MRM (Multiple reaction monitoring) w jednej sekwencji ? 

9. Czy Zamawiający dopuści szybkość pracy w trybie MRM 800 przejść/sekundę oraz czas pomiaru 
MRM, tzw. „dwell time” na poziomie 0,5 ms ? 

10. Czy Zamawiający dopuści czułość spektrometru mas wyrażona stosunkiem sygnału do szumu (S/N): 
w trybie MRM S/N 15000 (dla 100fg OFN) ? 

11. Czy Zamawiający dopuści detektor pracujący w trybach Full scan, SIM, MRM, dMRM, tMRM, 
dMRM/scan, oraz tMRM/scan ? 



12. Zamawiający wymaga aby detektor posiadał możliwość pomiaru min. 32000 kanałów w trybie SIM. 
Czy Zamawiający może usunąć ten zapis ? Producent oferowanego przez na aparatu nie specyfikuje 
tego parametru w karcie katalogowej, dlatego też nie mamy możliwości potwierdzenia. 

13. Czy Zamawiający dopuści zakresy dynamiczny detektora >6.0 ×107 ? 

14. Czy Zamawiający dopuści wbudowaną pompę turbomolekularną oraz pompę próżni wstępnej, które 
będą odpowiednie do zaoferowanego detektora MS/MS bez wskazywania wydajności ? 

15. Czy Zamawiający dopuści pompę, która umożliwia przepływ na kolumnie do 4 ml/min ? 

16. Czy Zamawiający dopuści funkcję automatycznego uwzględnienia wpływu zmiany długości kolumny 
na czas retencji w oparciu o dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem moduły kontroli 
pneumatyki ? 

17. Czy Zamawiający dopuści możliwość tworzenia metody Full scan, SIM, MRM, dMRM, tMRM, 
dMRM/scan, oraz tMRM/scan w oparciu o własną bazę danych, przy jednoczesnym badania złożonych 
mieszanin wieloskładnikowych ? 

18. Czy Zamawiający dopuści pracę oprogramowania pod anglojęzycznym systemem operacyjnym ? 
 
Odpowiedź na pytania 1-18: 
Zamawiający dopuszcza przedstawione powyżej w pytaniach rozwiązania techniczne. 
 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ 
 
 

 

 

 

Piotr Molczyk 
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