
 
      Dot.  CRZP/IPO/NA/2/14 
       Pytania 
1. Czy zamawiający zgodzi się na dopisanie punktu w paragrafie 8 wzoru umowy o 
następującej treści: 
Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy nie moŜe przekroczyć 10 
% wartości zamówienia brutto. 
2. Czy zamawiający zgodzi się na obniŜenie kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, 
a takŜe jej określonej części do 0,1% za kaŜdy dzień zwłoki? 
 
3. Czy zamawiający zgodzi się na obniŜenie kar za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu 
umowy, a takŜe jej określonej części do 0,1% za kaŜdy dzień zwłoki? 
 
4. Czy zamawiający dopuści system w którym chłodzenie pieca z temperatury 400 deg C do 
temp 50 deg C wynosi 4,5min jednak szybkość grzania wynosi 170 segC/min? 
 
5.Czy zamawiający dopuści system z autosamplerem z tacą na 100 fiolek? 
 
6. Czy zamawiający dopuści system wyposaŜony w pompę turbomolekularną o wydajności 
400 l/s, tak duŜa wydajność pompy pozwala na szybszą gotowość do pracy aparatu i wpływa 
na jej mniejsze zuŜycie w czasie pracy. 
 
7. Czy zamawiający dopuści system z kwadrupolem wykonanym ze stali nierdzewnej, 
okrągłym w przekroju i nie wymagającym grzania,przy zachowaniu wysokiej czułości S/N >= 
1500:1 dla 1pg OFN w trybie EI z szerokim zakresem mas od 1 do 1200 amu oraz wysoką 
szybkością skanowania 14 000 amu/s? 

 
      Odpowiedzi 
 

Odp. pyt. 1, 2, 3 

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów wzoru umowy stanowiącej integralną 

część SIWZ. 

Odp. pyt 4,5,6 

Zamawiający dopuszcza taki system. 

Odp. pyt 7 

Zamawiający nie dopuszcza takiego systemu, chyba, że jest on wyposażony w 

ochronny pre-filtr jonowy umożliwiający utrzymanie analizatora w czystości bez 

konieczności jego czyszczenia. 

 
 
Pytania 
Czy zamawiający dopuści przyrząd z niehiperbolicznym kwadrupolowym analizatorem 
mas, który nie jest pokryty zlotem i nie wymaga grzania poniewaŜ jest wyposaŜony w 
ochronny pre-filtr jonowy umoŜliwiający utrzymania analizatora w czystości bez 
konieczności czyszczenia analizatora ? 
Odpowiedzi  

Zamawiający dopuszcza przyrząd z niehiperbolicznym kwadrupolowym analizatorem 

mas , który nie jest pokryty złotem i nie wymaga grzania ponieważ jest wyposażony w 

ochronny pre-filtr jonowy umożliwiający utrzymanie analizatora w czystości bez 

konieczności jego czyszczenia. 

 
 


