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Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury 

do oznaczania zawartości azotu, numer sprawy: BL/03/2014, do zamawiającego wpłynęły 

prośby o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
1. Czy pod pojęciem „możliwość zastosowania gazu CO2”, Zamawiający rozumie że ma być dostarczone 

urządzenie z systemem pracującym na CO2 jako nośniku próbek ? 

 

Odpowiedź: 

Wymaganym nośnikiem próbek jest CO2. 

 

 

2. Czy z związku z zapisem że urządzenie ma być „zgodne z normami międzynarodowymi, m.in.: ISO, 
AACC, ICC”, zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało: limit detekcji 0,1mg N, odchylenie 

standardowe wyników <0,05% (dla próbki 250mg kwasu glutaminowego), stopień odzysku >99,5% ? 

 

Odpowiedź: 

Parametry pracy urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami wymienionych norm. 

 

3. Czy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa, Zamawiający wymaga oprogramowania sterującego, 

zapewniającego pełną kontrolę pracy urządzenia oraz zawierającego moduł do sprawdzania szczelności 
systemu na wszystkich połączeniach wewnątrz urządzenia ?.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wymienionych opcji.  

 
4. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało porty komunikacyjne USB i RS232 ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby urządzenie było przystosowane do współpracy z komputerem i w tym celu 

musi być wyposażone w odpowiednie porty komunikacyjne. 

 
5. Czy Zamawiający w celu przygotowania próbek do analizy wymaga wyparki obrotowej, próżniowej 

(z pompką wodną) o powierzchnia kondensacji chłodnicy 1460 cm³, z system combi-clip z wewnętrznym 
gwintem i metalową zawleczką do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej oraz szklaną 

rurką wyparną ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem dostosowanym do współpracy z combi-
clipem ? 

 

Odpowiedź: Nie. 

 
6. Czy zamawiający wymaga niezbędnego wyposażenia w postaci startera: 

 zapewnienia pierwszego napełnienia gazów niezbędnych do pracy (1 butla 99,995% CO2, 1 butla 

99,995% O2) do butli będących w posiadaniu Zamawiającego. 

 zestawu akcesoriów niezbędnych do uruchomienia systemu: tuba do spalania, tuba do dopalania, 2 

tuby redukcyjne, tygiel metalowy, tygiel ceramiczny.  

 zestawu akcesoriów i odczynników niezbędnych do pracy: prasa manualna do przygotowywania 

stałych próbek, zestaw odczynników, zestaw cynowych łódek wagowych. 

 



 

 

Odpowiedź: 
Tak. 

 

7. Czy Oferent ma posiadać autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ? 
 

Odpowiedź: Tak. 

 

8. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia z zakresem pomiarowym do 200 mg N? 

 
Odpowiedź: Tak. 

 

9. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia do oznaczania zawartości azotu bez możliwości 

stosowania CO2, wymagającego natomiast do pracy hel jako gaz nośny, tlen do spalania próbki i 

powietrze sprężone? 
 

Odpowiedź: Nie. Wymaganym nośnikiem próbek jest CO2. 

 
10. Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazowej w budynku, w którym będzie pracowało 

urządzenie, bądź wymaga dostawy reduktorów butlowych do gazów? 
 

Odpowiedź: Nie. 

 
11. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia pracującego zgodnie z normami AOAC, AACC, 

ASBC, ISO i OIV? 

 
Odpowiedź: Tak. 

 
12. Czy istnieje możliwość zaoferowania analizatora do opcjonalnej pracy z gazami nośnymi helem i 

argonem?  

 
Odpowiedź: Nie. Wymaganym nośnikiem próbek jest CO2. 
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