
 
 
 
Znak: EZP.270.17.2022                                                                               Otwock-Świerk, dnia 11.07.2022r. 
 
  
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
ul. Andrzeja Sołtana 7 
05-400 Otwock-Świerk 
 
 

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: 

DOTYCZY: Pkt. 2.b. Półprzewodnikowy generator RF - o wysokiej wydajności, szerokim zakresie mocy 

(minimalnie od 380 do 1600 W) Czy Zamawiający dopuści spektrometry posiadające generator  

RF o mocy regulowanej w zakresie 500 do 1600 W? Uzasadnienie: W technice ICP-MS  

moc generatora poniżej 800W nie jest stosowana ze względu na znaczny spadek czułości analizy a 

także znaczny wzrost interferencji matrycowych. 

 

Odpowiedź: 

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

 

Pytanie 2: 

DOTYCZY: Pkt. 2.c. Układ maksymalnie dwóch stożków niklowych Prosimy Zamawiającego  

o doprecyzowanie opisu obszaru ekstrakcji jonów spektrometru ICP-MS w zakresie ilości stożków. 

Powyższy zapis wyklucza jednego z najważniejszych producentów spektrometrów ICP-MS na świecie, 

będącego liderem i posiadającego najdłuższe doświadczenie w tej technice. Czy Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie w którym obszar separacji jonów obejmuje dwa stożki niklowe, a dodatkowo 

wyposażony jest w trzeci stożek aluminiowy? Uzasadnienie: Zastosowanie takiego rozwiązania,  

w porównaniu z układem bazującym wyłącznie na dwóch stożkach niklowych, zdecydowanie 

dokładniej definiuje wiązkę jonów, a tym samym ma istotny wpływ na obniżenie poziomu tła  

(BEC – Background Equivalent Concentration) podczas analizy. Stożek aluminiowy nie podnosi 

kosztów związanych z eksploatacją urządzenia, gdyż praktycznie nie zużywa się i nie wymaga 

wymiany. Akceptacja takiego rozwiązania umożliwi zaoferowanie spektrometru ICP-MS o najniższym 

wskaźniku BEC wśród aparatów dostępnych na rynku, tym samym najbardziej precyzyjnym  

i cechującym się najmniejszym tłem. Inne rozwiązania stosowane w tym obszarze spektrometru,  

w postaci wkładek czy przestawek, to próba wprowadzenia, przez innych producentów, 

zamienników dla proponowanego rozwiązania. 



 
 
Odpowiedź: 

W niniejszym punkcie Zamawiający określił maksymalną liczbę stożków niklowych w ilości 2. 

Zamawiający nie sprecyzował, aby wykluczające było zastosowanie większej ilości stożków.  

W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza rozwiązania zawierające dodatkowe stożki 

wykonane z innych materiałów niż nikiel. Warunkiem jest, aby zaproponowane rozwiązanie nie 

wprowadzało konieczności dodatkowej konserwacji prowadzonej przez serwis Dostawcy urządzenia, 

co wiąże się ze zwiększonymi kosztami eksploatacyjnymi urządzenia. 

 

Pytanie 3: 

DOTYCZY: Pkt. 2.g. Detektor w postaci cyfrowego powielacza elektronowego. Czy Zamawiający 

dopuści detektor, którym jest powielacz elektronowy pracujący w dwóch automatycznie 

przełączanych trybach: impulsowym oraz analogowym? Uzasadnienie: Takie rozwiązanie (powielacz 

elektronowy) stosowane jest przez wszystkich istotnych producentów spektrometrów ICP-MS, 

ponieważ jest to najnowocześniejsze dostępne rozwiązanie, które ponadto gwarantuje dłuższą 

żywotność detektora, w porównaniu z tym wyspecyfikowanym. Dla dłuższej żywotności detektora 

większe sygnały mierzone są w tym przypadku w sposób analogowy. W przypadku detektora 

cyfrowego, podanego w specyfikacji, sygnały muszą być osłabiane, aby mogły być mierzone cały czas 

impulsowo (cyfrowo). Co ważne, osłabianie musi być ustawiane w takim przypadku dla każdego jonu 

przez użytkownika, co dodatkowo komplikuje sam proces prowadzenia analizy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza detektor w postaci powielacza elektronowego pracującego w trybach 

obejmujących tryb cyfrowy, ale nie wyklucza detektorów pracujących w trybie łączonym to jest 

cyfrowo-analogowym. 

 

Pytanie 4: 

DOTYCZY: Pkt. 2.h. Minimalne parametry analityczne. Czy Zamawiający dopuszcza spektrometr  

ICP-MS o poniższych parametrach analitycznych? Granice wykrywalności ng/l (ppt) w trybie  

bez gazu: Obliczone jako trzykrotne odchylenie standardowe próby ślepej dla 3-sekundowego czasu 

integracji oraz pomiaru w trybie „peak hoping” (1 punkt na jednostkę masy): Be (9) < 0,5;  

Co (59) < 0,5; In (115) < 0,1. Czułość w (Mcps/mg/L): Be (9) > 8; In (115) > 140; U (238) > 100. 

Tworzenie tlenków i jonów podwójnie naładowanych: Mierzone w tych samych warunkach 

stosowanych do wyznaczenia specyfikacji czułości i granic wykrywalności: CeO+/Ce+ < 0,025; 

Ce++/Ce+ < 0,03. Uzasadnienie: Przedstawione parametry analityczne są minimalnymi parametrami 

gwarantowanymi w oficjalnej specyfikacji producenta, jednak uzyskanymi w ściśle określonych  

i dokładnie opisanych warunkach. Z tego względu oraz biorąc pod uwagę inne cechy aparatu,  

jak najniższe BEC, są to parametry nieporównywalnie lepsze od tych przedstawionych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, a z pewnością można je w praktyce uznać za parametry konkurencyjne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił minimalne parametry analityczne jakie musi spełniać zamawiane urządzenie. 

Wartości podyktowane są rodzajem prowadzonych badań w ramach projektu badawczego będącego 

źródłem finansowania. W związku z tym, Zamawiający dopuści każde urządzenie, które spełnia 



 
 
wymienione parametry analityczne i Dostawca jest w stanie to udokumentować w obecności 

Zamawiającego. Przedmiotowe pomiary będą podstawą do podpisania przez Zamawiającego 

protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi o wywiązaniu się z umowy przez Dostawcę i jest 

podstawą do opłacenia przez Zamawiającego faktury za dostarczone urządzenie.  

 

Pytanie 5: 

DOTYCZY: Pkt. 3.a. Laser o długości fali 213 nm. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci 

urządzenia do ablacji laserowej (LA) z laserem o długości fali 266 nm? Uzasadnienie: Biorąc pod 

uwagę materiał, który zamierza analizować Zamawiający (gł. grafit) proponowany laser jest 

rozwiązaniem posiadającym większą szerokość plamki (20 do 750µm, a nawet do 1000 µm) versus 

wyspecyfikowany (zakres szerokości plamki 4 – 300 µm). Przy badaniu grafitu jest to bardzo istotny 

parametr, gdyż umożliwia badanie większego pola powierzchni, tym samym gwarantując 

zdecydowanie bardziej reprezentatywny wynik dla całości badanego materiału. Zgoda 

Zamawiającego na powyższe parametry zaproponowane w pytaniach pozwoli zaoferować 

najbardziej zaawansowany technologicznie, najbardziej wszechstronny i praktycznie jedyny nie 

wymagający konserwacji spektrometr ICP-MS na rynku od producenta mającego największe 

doświadczenie w tej technice, co pozwoli na wykonywanie wszechstronnych analiz, braków 

przestojów i redukcji kosztów związanych z obsługą i konserwacją. Trzeba tutaj podkreślić, że 

opublikowany w takiej formie Opis Przedmiotu Zamówienia, biorąc pod uwagę kombinację 

przynajmniej czterech parametrów (wymogi w zakresie ilości użytych stożków w liczbie dwóch, 

konstrukcja systemu optyki jonowej w konfiguracji ugięcia wiązki jonów pod kątem 90° oraz 

ekskluzywne dla jednego producenta zakres mocy generatora 380 – 1600 W i detektor w postaci 

cyfrowego powielacza elektronów) jednoznacznie uniemożliwia złożenie oferty na jakikolwiek inny 

spektrometr ICP-MS, niż urządzenie produkowane przez firmę AnalitykJena. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści urządzenie z laserem o innej niż wymieniona w specyfikacji długość fali, jeżeli 

Dostawca w obecności Zamawiającego potwierdzi efektywność odparowania grafitu  

i przeprowadzenia badania. Próbki do badania zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie określa w wymaganiach podstawowych warunków wielkości plamki lasera.  

Ze względu na charakter planowanych badań priorytetem jest odpowiednie dobranie długości fali 

lasera. Jednakże w kontekście wielkości plamki lasera, z punktu widzenia Zamawiającego jej szerszy 

zakres dla niskich średnic jest bardziej korzystny ze względu na możliwość wykonywania precyzyjnych 

pomiarów punktowych oraz prowadzenia mapowania powierzchni analizowanego materiału. 

 

Pytanie 6: 

 
DOTYCZY: Pkt. 1. Nie wymaga wprowadzenia dodatkowej infrastruktury laboratoryjnej (np. trwałego 
przyłączenia do wyciągu) lub dodatkowej wentylacji  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w tym zakresie, gdyż na rynku brak jest 

spektrometrów ICP-MS nie wymagających podłączenia do wydajnego systemu wentylacyjnego 

mającego na celu odprowadzanie zarówno ciepła generowanego przez plazmę argonową, jak i 

niebezpiecznych, toksycznych oparów pochodzących z analizowanych próbek. Tym samym, czy 



 
 
dodatkowe 3 punkty uzyska urządzenie, które do swojej pracy nie wymaga podłączenia do systemu 

wentylacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nieprecyzyjnie określił warunki instalacji urządzenia. Zamawiający dopuści każde 

urządzenie, które nie będzie wymagało zastosowania innego sposobu wentylacji niż wentylacje 

standardowe w postaci wyciągu grawitacyjnego. Jeżeli urządzenie spełni wymaganie otrzyma 3 pkt. 

 

Pytanie 7: 

DOTYCZY: Pkt. 2.a. Częstotliwość półprzewodnikowego generatora RF  
Czy Zamawiający mógł popełnić pomyłkę w zapisie dotyczącym przyznawanych punktów? 
Zamawiający przyznaje dodatkowe 2 pkt. za wartość: I. ≤28 MHz, gdzie za lepszy parametr (II. >28 
MHz) gwarantujący większą odporność na matrycę próbki, Zamawiający nie przyznaje dodatkowych 
punktów. 
W związku z powyższym proponujemy Zamawiającemu zmianę przydzielonej punktacji na:  

 (I): 0 pkt  

 (II): 2 pkt  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający przyznaje 2 pkt w przypadku każdej częstotliwości zatwierdzonej przez Państwową 

Agencję Radiokomunikacyjną (PAR). 

 

Pytanie 8: 

DOTYCZY: Pkt. 2.a. Moc półprzewodnikowego generatora RF jest szersza niż zakres wymieniony  
w wymaganiach podstawowych (tj. 380-1600 W); palnik nie wymaga stosowania dodatkowych osłon 
Zamawiający, stawiając wymagania punktowe dotyczące zakresu mocy generatora, przyznaje punkty 
za zakres szerszy niż minimalnie wymagany (380 - 1600 W), gdzie górny zakres - 1600 W - jest 
zakresem maksymalnym oferowanym przez wszystkich na rynku producentów spektrometrów  
ICP-MS. Tym samym punktuje dodatkowo jedynie możliwość stosowania zakresu niższego niż 380 W, 
co nie ma żadnego uzasadnienia analitycznego. W technice ICP-MS nie stosuje się bowiem takich 
wartości ze względu na małe możliwości prowadzenia analiz (bardzo słaba jonizacja przy takich 
wartościach) i bardzo dużą stratę czułości. To rozwiązanie nie niesie żadnych korzyści dla 
Zamawiającego.  
Dużo bardziej istotnym analitycznie elementem jest konstrukcja cewki indukcyjnej generującej 
plazmę. Na rynku dostępne są standardowe rozwiązania, jak również innowacyjne, znacznie 
poprawiające stabilność plazmy (co ma ogromne znaczenie analityczne). Innowacyjne rozwiązania 
zmniejszają dodatkowo koszty eksploatacji urządzenia, co wynika z samej konstrukcji cewki 
(znaczenie ekonomiczne – mniejszy koszt utrzymania).  
W związku z powyższym proponujemy Zamawiającemu wykreślenie niniejszego parametru wraz  
z punktacją za palnik nie wymagający stosowania dodatkowych osłon, a w zamian przyznanie 
punktów według poniższego zapisu:  

 Standardowa miedziana cewka indukcyjna: 0 pkt  

 Odporna chemicznie, aluminiowa cewka indukcyjna, bezobsługowa, nie wymagająca 
chłodzenia i wymiany: 4 pkt  

 

Odpowiedź: 



 
 
Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiający nie może zmieniać zapisów dokumentu 

SWZ. Wystosowane zapytania mają na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z jego 

zapisami i ich ostatecznej interpretacji. Zamawiający przyzna 2 pkt. jeżeli Dostawca wykaże,  

że oferowany zakres mocy generatora stanowi ekwiwalent zakresu szerszego niż 380-1600 W  

i nie ogranicza on badań materiałów o zróżnicowanym charakterze matrycy, jak również próbek 

stałych, stanowiących dla Zamawiającego priorytetowe materiały do badań. 

 

Pytanie 9: 

DOTYCZY: Pkt. 2.b. Komora kolizyjno-reakcyjna: zintegrowana ze stożkiem zlokalizowana przed 
układem próżniowym  
Czy Zamawiający mógł popełnić pomyłkę w zapisie dotyczącym przyznawanych punktów?  
Zamawiający przyznaje dodatkowe 2 pkt. za „komorę” zintegrowaną ze stożkiem, zlokalizowaną 
przed układem próżniowym.  
Zadaniem stożków jest przede wszystkim usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z matrycy pozostających 
w plazmie w trakcie jonizacji. Zanieczyszczenia w tym obrębie wpływać będą na prowadzoną reakcję 
usuwania interferencji, realizowaną przez punktowane rozwiązanie, która dodatkowo będzie 
przebiegać w niezdefiniowanej wiązce. Ponadto punktowane rozwiązanie wymaga, w porównaniu do 
zaawansowanych komór zderzeniowo-reakcyjnych, zastosowania kilkudziesięciokrotnie większego 
przepływu gazu kolizyjnego lub reakcyjnego (> 100 ml/min.). Komory zderzeniowo-reakcyjne 
umieszczone ZA układem interfejsu oferowane są przez wszystkich czołowych producentów 
spektrometrów ICP-MS. Zwiększony przepływ kosztownych gazów o bardzo wysokiej czystości 
znacznie podwyższa koszty analiz i eksploatacji aparatury. Ponadto rozwiązanie to istotnie wpływa na 
czułość analiz, prowadzonych dla skomplikowanych matryc, poprzez niewystarczające  
i nieselektywne usuwanie interferencji. Dodatkowo, lokalizacja układu przed wysoką próżnią 
powoduje, że układ taki wymaga w praktyce częstej ingerencji użytkownika, czyszczenia  
i konserwacji, co wiąże się z wydłużonym czasem przestojów.  
Punktowane rozwiązanie nie jest faktycznie „komorą” a jedynie jej substytutem, niespełniającym  
roli komory kolizyjno-reakcyjnej, tj. kontrolowanego usuwania interferencji, do tego kosztownym  
i kłopotliwym u użytkowaniu.  
W związku z powyższym proponujemy Zamawiającemu zmianę przydzielonej punktacji na:  

 Komora zintegrowana ze stożkiem zlokalizowana przed układem próżniowym: 0 pkt  

 Komora zlokalizowana w układzie próżniowym za stożkami: 2 pkt  
 

Odpowiedź: 

Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiający nie może zmieniać zapisów dokumentu 

SWZ. Zamawiający przyzna 2 pkt. w cytowanym podpunkcie, jeśli Oferent zaproponuje rozwiązanie  

z komorą reakcyjną znajdującą się za stożkiem, której czyszczenie i konserwacja będzie mogła być 

prowadzona regularnie przez przeszkolony przez Oferenta personel Zamawiającego, bez konieczności 

interwencji serwisu. 

 

Pytanie 10: 

DOTYCZY: Pkt. 2.b. Komora kolizyjno – reakcyjna: możliwość stosowania (bez konieczności 
dodatkowych filtrów) gazów kolizyjnego i reakcyjnego o czystości ≤ 4,6  
Zamawiający przyznaje dodatkowe 5 pkt. za możliwość pracy z gazami kolizyjnymi i reakcyjnymi  
o czystości ≤ 4,6. Nie jest to jednak rozwiązanie korzystne dla Zamawiającego.  
Każdy dostępny na rynku spektrometr ICP-MS ma techniczną możliwość podłączenia i rozpoczęcia 
analizy z wykorzystaniem gazu 4,6 lub gorszego. Producenci poszczególnych urządzeń nie zalecają 



 
 
takiego postępowania z podstawowej, analitycznej przyczyny: technika ICP-MS jest przeznaczona  
do analizy śladowej i ultraśladowej. Wraz z odczynnikami i gazem do układu wprowadzane  
są zanieczyszczenia. Im niższa jakość gazu, tym więcej zanieczyszczeń, które „wychodzą” w trakcie 
analizy, podwyższając linię bazową, tym samym obniżając czułość lub fałszywie dodatnio wpływają na 
uzyskiwane wyniki. Z tego powodu, w technice ICP-MS, używane są spektralnie najczystsze 
odczynniki (m.in. kwasy, woda, etc.). Analogicznie, stosowane gazy powinny być o możliwie 
najwyższej czystości, najlepiej 6.0. Zapewni to maksymalne podniesienie czułości poprzez 
niewprowadzanie dodatkowych, potencjalnych źródeł interferencji. Zużycie gazów 
kolizyjnych/reakcyjnych w spektrometrach wyposażonych w prawdziwą komorę kolizyjno-reakcyjną 
wynosi standardowo około 5 ml/min. Tak małe zużycie gazu powoduje, że butla o pojemności ponad 
10 l starcza na wiele lat pracy aparatu. Zatem jednorazowy wyższy koszt helu nie ma żadnego 
znaczenia.  
O wiele istotniejsza jest możliwość pracy z różnymi gazami reakcyjnymi, które gwarantują skuteczne 
usuwanie interferencji, a zwłaszcza czystym amoniakiem, który najskuteczniej usuwa interferencje  
w trybie reakcyjnym.  
W związku z powyższym proponujemy Zamawiającemu zmianę przydzielonej punktacji na:  

 Możliwość pracy z jednym gazem kolizyjnym lub reakcyjnym w trakcie tej samej analizy: 0 pkt 

 Możliwość pracy z przynajmniej 3 gazami (reakcyjnymi i kolizyjnym) w trakcie tej samej analizy 
w tym z czystym amoniakiem: 5 pkt  

 

Odpowiedź: 

Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiający nie może zmieniać zapisów dokumentu 

SWZ. Jeżeli Dostawca urządzenia jest w stanie wykazać w proponowanym przez niego urządzeniu 

możliwość pracy z gazami o czystości równej lub poniżej 4,6 przyznane zostanie mu 5 pkt. 

 

Pytanie 11: 

DOTYCZY: Pkt. 2.c. System optyki jonowej.  
Zamawiający punktuje w tym wypadku rozwiązanie już opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, 

polegające na ugięciu wiązki jonów pod kątem 90°, ale w ujęciu czysto technicznym, bez przyłożenia 

dodatkowego napięcia skupiającego jony (jak działa np. kwadrupol). 

Niniejszym sugerujemy przydzielenie punktów za dodatkowe korzyści analityczne uzyskane w tym 
miejscu, oprócz tych wynikających z samego ugięcia wiązki:  

• Bezobsługowy, realizowany za pomocą kwadrupola deflektor jonów ze skanowaniem masy, 
usuwający jednocześnie fotony oraz cząsteczki obojętne poprzez zmianę o 90° kierunku wiązki 
jonów: 2 pkt.  

• Deflektor jonów usuwający jednocześnie fotony oraz cząsteczki obojętne poprzez zmianę o 90° 
kierunku wiązki jonów: 0 pkt.  

 
Odpowiedź: 

Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiający nie może zmieniać zapisów dokumentu 
SWZ. Zamawiający przyzna 2 pkt. w cytowanym podpunkcie, jeśli proponowane przez Oferenta 
rozwiązanie stanowi ekwiwalent wymienionego i jednocześnie zaproponowany układ uginający 
wiązkę nie wymaga czyszczenia prowadzonego przez serwis producenta urządzenia. 
 
Pytanie 12: 

DOTYCZY: Pkt. 2.d. Analizator mas.  



 
 
W tym wypadku Zamawiający punktuje rozwiązania stosowane przez większość producentów 
wykorzystując do tego parametry drugorzędne pod kątem uzyskiwanych wyników analiz 
(częstotliwość oraz możliwość regulacji rozdzielczości). Wnioskujemy więc o ocenę analizatora mas 
zgodnie z poniższą punktacją:  

• Szybkość skanowania < 3000: 0 pkt.  
• Szybkość skanowania ≥ 3000 < 5000: 3 pkt.  
• Szybkość skanowania ≥ 5000: 6 pkt.  

 

Odpowiedź: 

Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiający nie może zmieniać zapisów dokumentu 

SWZ. Zamawiający dopuści jako punktowaną szybkość skanowania równą lub wyższą od 5000 amu/s. 

W pozostałym zakresie zapisy dokumentu SWZ ze względu na stopień zaawansowania procedury 

przetargowej, jak również stawiane wymagania, pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 13: 

DOTYCZY: Pkt. 2.e. Tryby pracy detektora  
Czy Zamawiający mógł popełnić pomyłkę w zapisie dotyczącym przyznawanych punktów?  
Zamawiający przyznaje dodatkowe 5 pkt. za w pełni cyfrową pracę detektora, co jest mniej 
korzystnym rozwiązaniem od niżej punktowanego (2 pkt.) rozwiązania pracy detektora w trybie 
cyfrowo-analogowym.  
Tryb impulsowo-analogowy stosowany jest obecnie przez wszystkich, za wyjątkiem jednego, 
producentów spektrometrów ICP-MS i gwarantuje dłuższą żywotność detektora. By oszczędzać 
detektor większe sygnały mierzone są w sposób analogowy. W przypadku wyspecyfikowanego 
detektora cyfrowego sygnały muszą być osłabiane, aby mogły być mierzone cały czas impulsowo 
(cyfrowo). Co ważne, osłabianie musi być ustawiane dla każdego jonu przez użytkownika, co 
dodatkowo komplikuje sam proces prowadzenia analizy.  
W związku z powyższym proponujemy Zamawiającemu zmianę przydzielonej punktacji na:  

• Detektor pracujący w trybie impulsowo-analogowym: 5 pkt  
• Detektor pracujący w trybie impulsowym: 2 pkt  

 
Warto zauważyć, że przydzielanie punktów w taki sposób nie ma większego znaczenia w momencie 

jeżeli Opis przedmiotu zamówienia nie jest spójny z przydzielanymi punktami i uwzględnia tylko 

możliwość zaoferowania detektora w postaci cyfrowego powielacza elektronowego stosowanego 

jedynie przez producenta AnalitykJena. 

 

Odpowiedź: 

Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiający nie może zmieniać zapisów dokumentu 

SWZ. Zamawiający przyzna 5 pkt jeśli detektor pracujący w trybie impulsowo-analogowym będzie w 

stanie pracować w pełnym zakresie analitycznym bez przełączania na tryb analogowy. W pozostałych 

przypadkach przyznane zostaną 2 pkt. 

 

Pytanie 14: 

DOTYCZY: Pkt. 2.g. Pompa próżniowa 

Czy Zamawiający mógł popełnić pomyłkę w zapisie dotyczącym przyznawanych punktów?  



 
 
Zamawiający przyznaje dodatkowe 5 pkt. za system oparty na dwóch pompach turbomolekularnych, 
co jest mniej korzystnym rozwiązaniem od niżej punktowanego (0 pkt.), opartego na wydajnej jednej 
pompie turbomolekularnej.  
Rozwiązanie oparte na dwóch pompach turbomolekularnych jest rozwiązaniem przestarzałym, które 
w przeszłości stosowali wszyscy producenci spektrometrów ICP-MS. Rozwój technologii spowodował 
znaczne poprawienie wydajności pomp turbomolekularnych i w efekcie zastąpienie pojedynczą 
pompą przez wszystkich producentów, za wyjątkiem AnlitykJena. Dodatkowo stosowanie dwóch 
pomp turbomolekularnych znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia awarii, co zwiększa koszty 
eksploatacji urządzenia (bardzo wysoki koszt napraw takich precyzyjnych urządzeń).  
W związku z powyższym proponujemy Zamawiającemu zmianę przydzielonej punktacji na:  

• System próżniowy opary na pompie próżniowej wstępnej oraz jednej pompie 
turbomolekularnej: 5 pkt  

• System próżniowy opary na pompie próżniowej wstępnej oraz dwóch pompach 
turbomolekularnych: 0 pkt  

 

Odpowiedź: 

Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiający nie może zmieniać zapisów dokumentu 

SWZ. Zamawiający przyzna 5 pkt układowi opartemu na jednej pompie turbomolekularnej,  

jeśli układ wykaże wysoką szybkość, efektywność oraz krótki czas odpompowania do poziomu 

wysokiej próżni porównywalny lub lepszy niż w przypadku układu z dwiema pompami 

turbomolekularnymi.  

 

Pytanie 14: 

DOTYCZY: Pkt. 3.a. Urządzenie do ablacji laserowej (LA)  
Zamawiający punktuje rozwiązania standardowo oferowane przez wszystkich producentów (system 
dystrybucji gazu, kontrola wielkości plamki lasera, automatyzację stolika), co nie wnosi zróżnicowania 
do ofert. Najbardziej istotnym elementem tego urządzenia, ze względu na planowane przez 
Zamawiającego analizy (gł. grafit), mieści się w zapisie dotyczącym kontroli wielkości plamki lasera  
w szerokim zakresie, a punktowany zakres 10 - 150 μm jest bardzo wąski. Na potrzeby analiz 
Zamawiającego, możliwość stosowania większych szerokości wiązki laserowej działa korzystnie na 
reprezentatywność, a zatem na dokładność wykonywanych pomiarów.  
W związku z tym wnioskujemy do Zamawiającego o zrezygnowanie z przydzielania punktów za 
system dystrybucji gazu, stolik i jego automatyzację i zastosowanie punktacji w zakresie pkt. 3.a. jak 
poniżej:  

• Kontrola wielkości plamki lasera w szerokim zakresie minimum 20 - 150 μm: 0 pkt  
• Kontrola wielkości plamki lasera w szerokim zakresie minimum 20 - 300 μm: 4 pkt  
• Kontrola wielkości plamki lasera w szerokim zakresie minimum 20 - 750 μm: 8 pkt  

 
Należy tu podkreślić, że zastosowanie niniejszej punktacji będzie możliwe przy umożliwieniu 

zaoferowania lasera o długości fali 266 nm, dla którego jedynie możliwa jest kontrola wielkości 

plamki lasera w szerokim zakresie minimum 20-750 μm (i tym samym przyznanie maksymalnej ilości 

punktów). 

 

Odpowiedź: 

Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiający nie może zmieniać zapisów dokumentu 

SWZ. Wyszczególniony przez Zamawiającego zakres kontroli wielkości plamki lasera jest minimalny. 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy zakres ten będzie szerszy. Jak zostało to opisane  



 
 
w odpowiedzi na pytanie nr 5, długość lasera podyktowana jest rodzajem analizowanych 

materiałów, a wielkość i kontrola plamki lasera koniecznością wykonywania mapowania. W ten 

sposób możliwa będzie analiza pojedynczych ziaren, warstw oraz nanowydzieleń i wtrąceń. Jeśli 

oferent udokumentuje w obecności i na próbkach dostarczonych przez Zamawiającego, że badania 

tego typu mogą zostać przeprowadzone przy pomocy proponowanego lasera 266 nm, urządzenie 

zostanie dopuszczone. Zapisy punktacji w dokumencie SWZ nie ulegają zmianie. 

 

Pytanie 15: 

DOTYCZY: Pkt. 3.b. Stacjonarny spektrometr typu LIBS  
Zamawiający punktuje parametry techniczne samodzielnego spektrometru LIBS (ang. Laser-induced 
Breakdown Spectroscopy), w którym próbka jest wzbudzana promieniem lasera powodującym 
wzbudzenie atomów i emisję charakterystycznego promieniowania rejestrowanego przez układ 
spektrometryczny. Metoda jest dobra jako szybki, screeningowy pomiar próbek poza laboratorium 
lub na taśmie produkcyjnej. Istnieje jedno urządzenie stacjonarne, które może pracować jako LIBS 
oraz może być podłączony do ICP-MS. Połączenie to sprawia jednak wiele problemów i na potrzeby 
analiz Zamawiającego nie jest to dobre rozwiązanie. LIBS daje możliwości analizy zawartości 
pierwiastków na poziomie ppm, czyli przynajmniej 3 rzędy wielkości gorzej niż w przypadku 
typowego systemu LA-ICP-MS, będącego przedmiotem zamówienia w niniejszym postepowaniu.  
Pytanie do Zamawiającego: czy takie urządzenie musi zostać dostarczone wraz z wyspecyfikowanym 
w Opisie przedmiotu zamówienia zestawem LA-ICP-MS (który go nie uwzględnia), czy może zapisy  
w punktacji dotyczące tego spektrometru znalazły się w niej omyłkowo i powinny zostać usunięte?  
Wnioskujemy o przeniesienie punktacji (łącznie 12 dodatkowych punktów) z Pkt. 3.b. (Stacjonarny 
spektrometr typu LIBS) do punktacji przydzielanej za cenę oferty lub podzielenie jej na pozostałe 
parametry pozacenowe.  
Uwzględnienie przez Zamawiającego powyższych wniosków o zmiany w punktacji pozwoli na 

umożliwienie zaoferowania zestawu LA-ICP-MS innych producentów na równych szansach, niż  

w przypadku obecnej punktacji preferującej rozwiązania techniczne jednego producenta, które 

dodatkowo nie są korzystne dla Zamawiającego, co przedstawiono w akapicie powyżej. 

 
Odpowiedź: 

Na obecnym etapie procedury przetargowej Zamawiający nie może zmieniać zapisów dokumentu 
SWZ. Zakup układu LA-ICP-MS ze spektrometrem typu LIBS podyktowany jest koniecznością 
przeprowadzenia ściśle określonych badań w projekcie stanowiącym źródło finansowania zakupu 
urządzenia. Zamawiający dopuści i przyzna punkty, jeśli oferent w obecności i na próbkach 
dostarczonych przez Zamawiającego  wykaże, że wskazaną przez Oferenta metodą możliwe jest 
analizowanie składu pierwiastków kluczowych z punktu widzenia fizyki jądrowej oraz inżynierii 
materiałów do zastosowań w przemyśle jądrowym, tj. wodoru, tlenu, węgla oraz azotu. 
 
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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