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Sulejówek, 26.04.2018 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW 

do zapytania ofertowego nr 16/2018 

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęło 12 pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający, jako drugą wersję, na pewno specyfikuje chromatograf z uniwersalnym detektorem 
helowym? W opisie szczegółowym wymienione są detektory: FID, TDC i PFD. Nie ma wzmianki o 
detektorze helowym.  

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający dopuszcza chromatograf z maksymalną zmianą temperatury w piecu 120oC/min? Z 
Szybkością chłodzenia nie dłuższą niż 4 minuty? Według naszej najlepszej wiedzy, ustawiane rampy 
temperaturowe w czasie analiz nie przekraczają wartości kilkudziesięciu OC/min, chociażby z racji czasu 
niezbędnego na osiągnięcie optymalnej rozdzielczości.  

Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający dopuszcza chromatograf z elektroniczną kontrolą pneumatyki umożliwiającą 
osiąganie ciśnień do 689 kPa? W praktyce nie są znane aplikacje, w których przekroczone byłoby 
ciśnienie 400-500 kPa.  

Pytanie nr 4:  

Czy Zamawiający dopuszcza dozownik, który jest kompatybilny z kolumnami o średnicy wewnętrznej ≥ 
0,2mm? Rozwiązanie przez nas proponowane, które w pełni spełnia wymagania aplikacyjne 
Zamawiającego uwzględnia kolumny o średnicach wewnętrznych większych niż 0,2 mm.  

Pytanie nr 5:  

Czy Zamawiający dopuszcza 3 rampy ciśnienia. Proponowana przez nas aplikacja analizy gazów dla 
Zamawiającego nie wymaga tylu ramp.  

Pytanie nr 6:  

Czy Zamawiający dopuszcza maksymalny podział dozownika 7500:1? Według naszej najlepszej wiedzy 
wynika, że stosowany podział strumienia dla kolumn kapilarnych maksymalnie osiąga wartość co 
najmniej o 2 rzędy wielkości niższą niż wyspecyfikowany.  

Pytanie nr 7:  

Czy Zamawiający dopuszcza dozownik o maksymalnej temperaturze 400oC? Według naszej najlepszej 
wiedzy temperatura dozownika s/sl, zwłaszcza w przypadku analizy gazów jest znacznie niższa niż 
400oC.  
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Pytanie nr 8:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora TCD z optymalną częstotliwością 
próbkowania 5Hz? Wartość ta bowiem jest podyktowana częstotliwością przełączania zaworu 
kierującego na filament naprzemiennie gazu z kolumny oraz gazu odniesienia. Stosowanie większych 
częstotliwości może powodować zakłócenia układu detekcji i pogorszenie jakości wyników 
analitycznych.  

Pytanie nr 9:  

Czy Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowanie częstotliwości zbierania danych detektorów GC w Hz? 
Stała RC jest to pojęcie z czasów, gdy stosowano plotter-y z filtrami opornościowo-pojemnościowymi, 
czyli opornik + kondensator. W dzisiejszych czasach stosowanie stałej RC nie jest już uzasadnione, gdyż 
zmienił się sposób rejestracji sygnału. Współcześnie stosowane są przetworniki analogowo-cyfrowe, 
których szybkość działania podaje się w Hz.  

Pytanie nr 10:  

Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie sterujące zawierające moduł precyzyjnego odtwarzania 
czasów retencji na podstawie automatycznego dostrajania ciśnienia na czole kolumny przez układ 
kontroli pneumatyki, zamiast o liniowy indeks retencji?  

Pytanie nr 11:  

Czy Zamawiający dopuszcza układ 5 zaworów: 6x 6-portowy oraz 1x 10 portowy wraz z następującym 

zestawem kolumn: kolumna 2m DB1; kolumna 25m HP-AL; kolumna pakowana Unibeads; kolumna 
pakowana Molesieve 5A; Kolumna kapilarna DB-1.  

Pytanie nr 12:  

Prosimy o doprecyzowanie czy dostarczenie butli gazowych będzie leżało po stronie Zamawiającego.  
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Do opisu wkradł się błąd. Wymagane detektory to TCD, FID i PFD, jak w tytule. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Dopuszczamy chromatograf z maksymalną zmianą temperatury w piecu na poziomie 120°C/min i 

szybkością chłodzenia nie dłuższą niż 4 minuty, o ile urządzenie będzie w stanie wykonać wszystkie 

wymagane w ogłoszeniu oznaczenia w czasie nie dłuższym od 40 minut. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Dopuszczamy chromatograf z elektroniczną kontrolą pneumatyki umożliwiającą osiąganie ciśnień do 

689 kPa, o ile urządzenie będzie w stanie wykonać wszystkie wymagane w ogłoszeniu oznaczenia w 

czasie nie dłuższym od 40 minut. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Dopuszczamy chromatograf kompatybilny z kolumnami o średnicy wewnętrznej ≥ 0,2 mm, o ile 

Oferent jest w stanie dostarczyć kolumny zapewniające wymagany rozdział a wykonanie wszystkich 

wymaganych w ogłoszeniu oznaczeń nie będzie wymagało więcej niż 40 minut. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Dopuszczamy 3 rampy ciśnienia, o ile urządzenie będzie w stanie wykonać wszystkie wymagane w 

ogłoszeniu oznaczenia w czasie nie dłuższym od 40 minut. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Dopuszczamy maksymalny podział dozownika 7500:1, o ile urządzenie będzie w stanie wykonać 

wszystkie wymagane w ogłoszeniu oznaczenia w wymaganym zakresie stężeń, a czas analizy wszystkich 

wymaganych oznaczeń nie będzie dłuższy od 40 minut. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Dopuszczamy zastosowanie dozownika o maksymalnej temperaturze pracy 400°C, o ile Oferent 

zagwarantuje, że aparat będzie zdolny do regeneracji ze smółek obecnych w próbkach gazowych 

wprowadzanych do chromatografu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Dopuszczamy chromatograf z detektorem TCD z częstotliwością próbkowania 5 Hz, o ile urządzenie 

będzie w stanie wykonać wszystkie wymagane w ogłoszeniu oznaczenia w czasie nie dłuższym od 40 

minut. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Dopuszczamy wyspecyfikowanie częstotliwości zbierania danych detektorów w Hz. Najważniejszym 

wyznacznikiem jest aspekt aplikacyjny. Jeżeli Oferent jest w stanie zagwarantować, że analiza 

wszystkich wymaganych oznaczeń nie będzie trwała dłużej niż 40 minut to akceptujemy takie 

rozwiązanie.  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Dopuszczamy zastosowanie oprogramowania sterującego z modułem precyzyjnego odtwarzania 

czasów retencji na podstawie automatycznego dostrajania ciśnienia na czole kolumny przez układ 

kontroli automatyki. Najważniejszym wyznacznikiem jest aspekt aplikacyjny. Jeżeli Oferent jest w 

stanie zagwarantować, że analiza wszystkich wymaganych oznaczeń nie będzie trwała dłużej niż 40 

minut to akceptujemy takie rozwiązanie. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

Dopuszczamy zastosowanie innych kolumn oraz układu zaworów. Jeżeli Oferent jest w stanie 

zagwarantować, że analiza wszystkich wymaganych oznaczeń nie będzie trwała dłużej niż 40 minut to 

akceptujemy takie rozwiązanie. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Butle z gazami specjalnymi nie są przedmiotem tego zapytania ofertowego.  

 

 

 

 

 

 

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania 

ofert. 


