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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na Dostawę spektrometru masowego sprzężonego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z układem  

do ablacji laserowej (LA-ICP-MS). 

 
I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela 
wyjaśnień na złożone pytania: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści spektrometr ICP-MS z układem wprowadzania próbki wyposażonym  

w pompę trójkanałową? Taka ilość kanałów jest wystarczająca do wprowadzenia próbki, wzorca 

wewnętrznego (lub roztworu wzorców) oraz odprowadzania ścieków. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający sprecyzował minimalną ilość kanałów jako cztery. Takie parametry wyznaczają najlepszą 

możliwą funkcjonalność urządzenia. Zdeterminowane jest to również celem jego zastosowania  

i planowanymi badaniami. Zamawiający poprzez wyznaczone parametry pragnie zapewnić najwyższy 

poziom przedmiotu zamówienia. Liczba trzech kanałów, w opinii Zamawiającego, zdecydowanie 

limituje możliwości urządzenia do wprowadzania jedynie, wymienionych przez oferenta, próbki, 

wzorca oraz odprowadzania ścieków. Takie urządzenie, w razie awarii jednego z kanałów, nie daje 

pełnej zdolności pomiarowej. Ponadto ogranicza zastosowanie nowych dynamicznie rozwijanych 

metodologii badawczych, które wymagają posiadania czterech kanałów, co zdecydowanie obniża wagę 

uzyskiwanych wyników badań analitycznych. Dodatkowo, Zamawiający nie bierze pod uwagę 

możliwości późniejszej rozbudowy systemu w tym zakresie ze względu na ograniczone środki 

finansowe.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści generator o mocy regulowanej w zakresie 500-1600W. Tryb zimniej plazmy 

to typowo 500-700W. W praktyce nie używa się niższych mocy generatora. 

 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuści generator RF o mocy regulowanej w węższym zakresie, tj. 500-1600 W. 

 

 



 
 
Pytanie 3: 

Zamawiający wymaga dostarczenia palnika: „palnik uniwersalny do wszystkich rodzajów próbek 

(standardowych, zasolonych, organicznych)”, natomiast nie wymaga doposażenia spektrometru  

o dodatkową linię tlenu do dopalania organiki. Prosimy o potwierdzenie, że taka opcja jest wymagana 

i Zamawiający przewiduje oznaczanie pierwiastków w matrycy organicznej, a jeśli nie jest wymagana, 

to prosimy o dopuszczenie opcji palnika w rozróżnieniu na matryce: roztwory wodne i zasolone oraz 

matryca organiczna. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w sposób priorytetowy traktuje próbki o matrycy nieorganicznej, także o wysokim 

stężeniu soli, a także o matrycy wodnej o zawartości do 10% etanolu. Zamawiający (w przypadku 

pozyskania dodatkowych środków finansowych), w przyszłości planuje rozbudowę spektrometru  

o układy umożliwiające pomiar na matrycach w pełni organicznych. Zamawiający nie wymaga  

od dostawcy dostarczenia takiego układu w ramach niniejszego przetargu. Niemniej jednak 

zamawiający dopuszcza jedynie opcję palnika uniwersalnego, aby zapewnić najwyższą jakość 

pomiarów, ale również efektywność i komfort użytkowania. 

 

Pytanie 4: 

Zamawiający wymaga: „możliwość zastosowania wymiennych stożków platynowych” 

Czy takie stożki mają być ujęte w dostawie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia stożków platynowych w ramach niniejszego zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby dedykowane stożki platynowe znajdowały się w ofercie Dostawcy,  

co będzie gwarantowało możliwość ich późniejszego zakupu przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 5: 

Zamawiający wymaga: „system reduktorów zapewniających optymalny przepływ gazów (w tym 

argonu) oraz bezpieczeństwo korzystania z butli” Czy poprzez zapis „bezpieczeństwo korzystania  

z butli” Zamawiający rozumie dostarczenie szaf bezpieczeństwa wymaganych do gazów pod 

ciśnieniem, także dla gazu reakcyjnego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia szaf bezpieczeństwa na butle z gazami. Cytowany zapis dotyczy 

reduktorów. Zamawiający wymaga dostarczenia reduktorów o najwyższej jakości o zakresie 

przepływów optymalnych do korzystania z układu będącego przedmiotem przetargu oraz systemu 

doprowadzania tych gazów do urządzenia. 

 

Pytanie 6: 

Czy w zakresie optyki jonowej Zamawiający dopuści układ uginający wiązkę jonów podwójnie, 

niewymagający rutynowego czyszczenia? Z biegiem lat powstało wiele różnych konstrukcji optyki 

jonowej dla różnych producentów. Mimo, że wszystkie mają swoje własne cechy, pełnią tę samą 

podstawową funkcję. 



 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści układu uginający wiązkę jonów o konstrukcji innej niż uginający o 90°  

i niewymagający rutynowego czyszczenia, jeśli dostawca wykaże jego wydajność na poziomie 

porównywalnym z wymienionymi w dokumentacji przetargowej progami detekcji pierwiastków. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuści system z detektorem cyfrowo (pulsowo) – analogowym. Tryb analogowy 

detektora włącza się automatycznie, dla analitów występujących na wysokim poziomie. Zabezpiecza 

to także detektor przed przeładowaniem i wydłuża jego żywotność. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zarówno detektor cyfrowy, jak i cyfrowo-analogowy, co zostało 

doprecyzowane w dokumentacji przetargowej w sekcji wyszczególniającej wymagania dotyczące 

wyposażenia dodatkowego. 

 

Pytanie 8: 

Czy w zakresie granic wykrywalności Zamawiający uzna za równoważne następujące wartości w 

[ng/l]: 

• niskie masy: Be(9) < 0,2 

• średnie masy: In(115) < 0,05 

• wysokie masy: Bi(209) < 0,05 

przy jednoczesnym poziomie tlenków CeO/Ce ≤ 1,8% . Oczywistym jest, ze im obniżenie wartości 

CeO/Ce podwyższa wartość dla granic wykrywalności. 

 

Odpowiedź: 

Wymienione w dokumentacji przetargowej parametry stanowią parametry minimalne wymagane  

od przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuści ofertę, jeżeli Dostawca wykaże, że parametry 

przestawione w inny sposób stanowią ekwiwalent wymienionych i urządzenie zapewnia minimalną 

wykrywalność na poziomie tej, która została zawarta w podstawowych wymaganiach przetargowych. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o wyjaśnienie: „Oprogramowanie sterujące wszystkimi modułami urządzenia LA-ICP-MS, 

umożliwiające kontrolę parametrów pracy urządzenia z poziomu komputera” Żaden z dostępnych na 

rynku spektrometrów ICP-MS nie ma oprogramowania, które kontroluje wszystkie parametry 

przystawki do odparowania laserowego. Jest tak, ponieważ na rynku istnieje kilku producentów 

systemów ablacji (odparowania) laserowego. Oczywiście producenci systemów ICP-MS i przystawek 

LA integrują te urządzenia, niemniej jednak przystawki LA mają swoje oprogramowanie, które pozwala 

na sterowanie na przykład wielkością plamki/krateru czy obserwację za pomocą kamery. 

Oprogramowanie ICP-MS oczywiście w sposób automatyczny zbiera sygnał, który jest uzyskany z 

przystawki. Czy taka kontrola pracy urządzenia jest dla Zamawiającego wystarczająca, a jeśli nie 

prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób oprogramowanie sterujące (i czy ma to być jedno 

oprogramowanie) steruje wszystkimi modułami urządzenia LA-ICP-MS. 

 



 
 
Odpowiedź: 

Opisany w powyższym zapytaniu sposób sterowania urządzenia spełnia wymagania zamawiającego, 

dlatego też zostanie dopuszczony. 

 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją 
uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

 (podpis Kierownika Zamawiającego  

                                                                                                        lub osoby przez niego upoważnionej) 
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