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Dotycry: wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego
postępowania przetargowego na dostawę aparatury dla SLĄSKIEGO CENTRUM RADIOMETRII
SRODOWISKOWEJ GIG.

Szanowni Państwo'
W związku z ogłoszeniem wstępnego zapytania ofertowego do Zamavłiającego wpłynęły pytania do części 1
(zestaw do polowych pomiarów podstawowych parametrów wody), na które Zamawiąący podaje
odpowiedzi poniżej:

PYTANIE NR 1:

urządzenie Multi 3630 jest przystosowane do pomiarów bezprzewodowych, alę moduł do pomiarów
bezprzewodowych domawia się odrębnie. Moduł ten nie jest wbudowany w ,ltządzenie. Czy zapis widnieje
jedynie na potrzeby przetargu do dokładnego wskazania urządzenia czy też fakIycznie rozpatrują Państwo
pomiary bezprzewodowe i potrzebne jest doliczenie kosztów zestawu dodatkowego do prowadzęnia
pomiarów w sposób bezprzewodowy?

oDPowIEDŹ ZAMAWIAJACEGo :

W ramach przetarga chcemy kupió urządzenie, które ma mozliwośó pomiarów bezprzewodowych.
Na obecną chwilę lrządzenie nie musi byó wyposażone w moduł do tego typu pomiarów, ale w przyszłości
rozpatrujemy możliwośó doposażenia o moduł do wykonywania pomiarów bezprzewodowo. Dlatego teŻ

chodzi nam o zakup zestawu, który umożliwi tego typu pomiary, jeżeli w przyszłości zajdzie taka
koniecznośó.

PYTANIE NR 2:

3 M KCl (elektrolit odniesienia) występuje w elektrodach pH np., SenTix 980' czujnik konduktometryczny
TetraCon 9Ż5 rltęjest wypełniony żadnym elektrolitem. W zestawie pomiarowym czujnik TetraCon 925
dostarczany jest wraz z roztworem kontrolnym KCl 0,0l molń, zgodnym z PTBA{IST. Czy coś takiego
Państwa interesuje?

oDPowIEDŹ ZAMAWIAJACEGo :

Dopuszczamy proponowany czujnik do pomiaru przewodnoś ci wraz z roztulorem kontrolnym KCl o stężeniu
0,01 mol/l.

PYTANIE NR 3:

( a nie 100'C ).Czy dopuszczająPaństwo zakres do max. 80 st. C?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Dopuszczamy elektrodę z maksymalnym zakresem temperaturowym pracy 80"C, z elektrolitem zelowym,
z obudową z tworzywa sztucznego do pracy w terenie'
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Zamawiający informuje' iz dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia (zmiaty zazruaczofue

w zapytaniu kolorem 
""ó.*o.ry*;. 

W związku zpowyŻszym termin na składanie wstepnvch ofeń zostaie

przedłużonv do 23.07.2018 r.

Z poważaniem
Kierownik Działu Handlow e go

mgr Monika
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