
oDPowIEDŻNl'ztpyTANIA Do sIwZ oRAZ DosToSowANlE SIwZ Do oBowlĄZKU
SKŁADANIA oFERT w FoRMIE ELEKTRoNICZNEJ - INFoRMACJA NA STRoNĘ

INTERNETowĄ I TABLICĘ ocłosznŃ crc

Oznaczenie sprawy: FZ - ll5024lAIl18 Katowice, dn. 23.11.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielęnię zamówienia publicznego. prowadzonęgo w trybię przętareu
nieoeraniczonęgo na dostawę chromatografu gazowego - zamówięnie o wartości większei niż kwot}' okręślonę
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publicznvch.

W zvłiązlan zę złoŻęniem w dniu 30.10.2018 r. przez jedną z flrm zapylail do tręści sIwZ, zgodnie z zapisami
art. 38' ust. 1' Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznta 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
Zamaw iaj ący o dp o wiada :

1. Pvtanie firmv:

,,W zutiązku z ogłoszonym postępowaniemnrFZ-ll5024lAIl18 na Dostawę chromatografu gazowego
zwraaamy się z pfaniem:
l . Czy Zamawiający uzna za roz:wiązanie równowazne chromatograf o parametrach jak nizej:
- chromatograf gazowy, na kolumny kapilarne i pakowane,
- ęlektroniczno-cyfrowe sterowanie ciśnięnia i przepływu typu EPC Electronic Pressurę Control
- programowanie przepływów i temperatury,

- w1iposażony we własny panel sterowania,
- posiada przepĘwy programowane w zakresie od 0 do 100 ml/min (kolumny pakowane),
- do 3 kroków (ramp) programowania zmtanprzepĘwu,
- tryb utrzymywania stałej szybkości przepływu, podczas zmian temperatury,
- tempęratura pracy pieca 6d +4 oC powyżej tęmperatury pokojowej do 450 oC,

- współczynnik zmięnności temperatury w piecu 0,01 oC 
,

- 20 kroków (ramp) programowania zmian' temperatury pieca,
- szybkość zmiany temperatury pieca 120 oC /min,
- szybkość chłodzęnia pieca od 400 do 50 

oC ponizej 4 min,
- posiada mozliwość jednoczesnego zainstalowania do 3 detektorów w przyrządzie,
- posiada zintegrowany duzy wyświetlacz,
- urządzenie posiada wbudowane tzw. ,,inte1igentne'' fuŃcje auto-diagnostyczte,
- dętęktor FID i TCD o możliwie jaknajwyŻszej czułoŚci,
- czułoŚć detektora TCD 400pg,
- zakres liniowości dętektora TCD 10^5,
- czułoŚć detektora FID 1,4 pg C/s,
- zakręs liniowości detektora FID 10^7'
_ tęmpęratura pracy detektorów do 400 oc,

- szeŚcioportowy zawór pneumatyczny, sterowany z pod poziomu oprogramowania, posiadający własną
automatykę i grzanie"

l. l. odpowiedź Zamawiaiącego:

Zamawiający uzna za rozwiązanie równowaznę chromatograf o powyższych parametrach, przy azym zaznacza,
ze ostatni, wymieniony parametr o brzmieniu:
,, - sześcioportowy zawór pneumalyczty, Sterowany z pod poziomu oprogramowania, posiadający własną
automatykę i grzanie", zostanię uznany za równowaŻny tylko pod koniecznym waruŃiem spełnienia wymagań
specyfikacji technicznej, wymienionych w SIWZ, w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIEMA, pkt. 1.3.2;
Zamawiający wymaga zamontowania zaworu sześcioportowego sterowanego elektrycznie za pomocą
przystawki.
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2, Biorąc pod uwagę odpowiedzi Zamawiającego udzielone na zadanę pytanie oraz konięcznoŚć dostosowania
zapisów SIWZ do obowiązku składania ofęrt w formie elektronicznej, Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38,
ust. 4, Ustawy Prawo Zamówięil Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r' poz. 1986), zmienia
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (w tym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEM A - załącznik
nr 5). Wszystkie zmiany wprowadzone do SIWZ zostały zaznaczone na kolorowo. Zmięniony SIWZ jest
opublikowany na stronię internetowęj Zamawiająceeo.

Zgodnie z powyŻszym, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie dodatkowych
informacji oraz Sprostowanie) zamieszczonym w Suplemencię do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i co
Się z tym wiąŻeprzedłuŻatermin składania ofęrt, tj. termin składnia ofęrt do: 07.01.2019 r. , do godz. 10:00,
zgodnie z art. IZa) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. tJ. z 2018 r. poz.
1986).

ZpowaŻaniem

Przęwodnicząca Komisji Przetargowej
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