
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA CRZP/IPO/EA/15/19 NA DOSATWĘ CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO 

ZE SPEKTROMETREM MASOWYM MS-MS. 

1. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści spektrometr mas z zewnętrzną pompę strzykawkową sterowaną 

z poziomu oprogramowania? 

Odpowiedź: 

Tak, pod warunkiem, że pompka strzykawkowa może być sterowana z oprogramowania. W przypadku 

niektórych metod analitycznych, stosuje się metodę dodatku odczynnika wspomagającego jonizację po 

kolumnie, dlatego jest to warunek konieczny. 

Również w trakcie dostrajania i optymalizacji (tuning) związków musi być możliwe kontrolowanie pompki 

strzykawkowej, tak aby można było ją uruchomić, zatrzymać, lub zmienić przepływ z oprogramowania. 

2. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści spektrometr mas z możliwością wykonywania reakcji 

fragmentacyjnych w trybie pseudo MS'? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, niezależnie od nazwy, w którym na pierwszym etapie, można wybrać 

tylko jon o specyficznym m/z do fragmentacji i poddać fragmentacji w komorze zderzeń a następnie 

wybrać jon potomny specyficznej wartości m/z i zbadać jakie fragmenty z niego powstają 

3. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści spektrometr mas wymagający butli z argonem do celi kolizyjnej? 

Odpowiedź: 

Niezależnie od tego jak niskie jest zużycie gazu w komorze zderzeń, butla z argonem musi być okresowo 

wymieniana. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści spektrometr mas wyposażony w gotową metodykę do analizy 

pestycydów (środków ochrony roślin) na ponad 800 związków z licencją dożywotnią? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie. 

5. Pytanie: 

Zamawiający przyznaje 5 punktów za rodzaj łącznika pomiędzy źródłem jonów i częścią 

spektrometru, wówczas gdy jest to łącznik średniociśnieniowy. 

Prosimy o usuniecie tego parametru z parametrów ocenianych. Zastosowanie stalowej linii 

desolwatacyjnej jest punktowane na 0 punktów, podczas gdy jest korzystniejszym rozwiązaniem dla 

Zamawiającego. Stalowa linia desolwatacyjna w momencie zabrudzenia lub zapchania się spektrometru 

mas może być wymieniona bez wyłączania próżni w przyrządzie, co nie jest możliwe w przypadku 

łącznika średniociśnieniowego. Tak więc rozwiązanie z linią desolwatacyjną pozwala na bardziej 

efektywne wykorzystanie spektrometru mas i nie powoduje przestojów w pracy laboratorium. 

Odpowiedź: 

 

Średniociśnieniowy łącznik jest elementem optyki jonowej i jako taki musi być okresowo czyszczony. 

Linia desolwatacyjna jest elementem zużywalnym. Jak zostało to słusznie zauważone w pytaniu, co jakiś 

czas musi być wymieniana. Jej obecność podnosi więc koszt eksploatacji spektrometru. Z tego powodu 

rozwiązanie ze średniociśnieniowym łącznikiem jest dodatkowo punktowane. Zamawiający podtrzymuje 



zapisy SIWZ. 

 

6. Pytanie: 

Zamawiający przyznaje 5 punktów za maksymalny przepływ w źródle bez stosowania podziału 

strumienia w trybie ESI powyżej lub równe 2,5 ml/min. 

Prosimy o usuniecie tego parametru z parametrów ocenianych. W pracy ze spektrometrami mas stosuje 

się małe przepływy w zakresie 0,2-0,6 ml/min. Taki zakres przepływów po pierwsze wpływa na 

efektywną jonizację badanych jonów w źródle spektrometru mas, tak więc pozwala na uzyskanie 

wysokich czułości. Po drugie mniejsze przepływy zapewniają większą oszczędność fazy ruchomej. Po 

trzecie przepływy rzędu 0,2-0,6 ml/min są dostosowane do pracy z kolumnami UHPLC o średnicach 2-

3 mm stosowanymi przy metodach UHPLC-MS. 

Odpowiedź: 

 

W przypadku stosowania kolumn o średnicy 4,6 mm, przepływ fazy ruchomej może znacznie przekraczać 1 

ml/min. Stosowanie takich kolumn jest wskazane w niektórych aplikacjach, szczególnie w próbach o bardzo 

bogatej matrycy. Stosowanie kolumn w większej średnicy zmniejsza ryzyko przeładowania kolumny. 

Stosowanie tak dużych przepływów przy odpowiedniej konstrukcji źródła nie zmniejsza czułości analizy. 

Źródła i spektrometry mas pozwalające na efektywną pracę przy dużych przepływach są bardziej 

zaawansowane technicznie i kosztowne w produkcji, dlatego zamawiający przyznaje dodatkowe punkty za 

możliwość pracy przy dużych przepływach. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

7. Pytanie: 

 
Zamawiający przyznaje aż 10 punktów za możliwość analizy ilościowej w oparciu o tryb MRM3 

Prosimy o zmniejszenie punktacji do 5 punktów. Przede wszystkim zastosowanie trybu MRM3 nie jest 

rozwiązaniem stosowanym rutynowo. Ponadto w przypadku analiz śladowych wykonanie analizy w 

trybie MRM3 może nie być możliwe ze względu na nie wystarczającą ilość substancji do wykonania 

fragmentacji MS3. W przypadku wielu substancji taki tryb pracy może mieć ograniczone zastosowanie, 

ponieważ mogą one bardzo słabo fragmentować, jak również powstałe fragmenty mogą być bardzo 

małe, co może utrudniać ich zastosowanie w analizie ilościowej. Dodatkowo w wielu przypadkach jony 

w trybie MRM3 mogą mieć bardzo małą intensywność, co może bardzo mocno wpłynąć na 

powtarzalność prowadzonych oznaczeń.  

 

Odpowiedź: 

 

Współczesne spektrometry mas są niezwykle czułe. Z tego powodu coraz większym wyzwaniem, dla 

spektrometrów typu potrójny kwadrupol, nie jest brak czułości, ale niewystarczająca selektywność. Tryb 

MRM3 jest niezastąpionym rozwiązaniem w takich sytuacjach, ponieważ anality rozpoznawane są na 

podstawie dwóch charakterystycznych reakcji fragmentacji. W wielu przypadkach taka opcja umożliwia 

wykonanie analizy, dlatego zamawiający przyznaje 10 punktów za możliwość wykonywania takich analiz. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

  

8. Pytanie: 

 

Zamawiający przyznaje aż 10 punktów za możliwość pracy z podwyższoną rozdzielczością FMWH, 

gdy wartość ta wynosi 0,3 Da. 

Większość spektrometrów mas ma możliwość pracy z podwyższoną rozdzielczością 0,4 Da. Różnica 

0,3 a 0,4 Da dla przyrządów niskorozdzielczych jak potrójne kwadrupole nie wnosi nic do jakości 

uzyskiwanych wyników. W związku z tym prosimy o przyznawanie pełnej punktacji od 0,4 Da lub 

przynajmniej w wysokości 5 punktów. 

 

Odpowiedź: 



Zamawiający przychyla się do sugestii i zmienia zapisy SIWZ zmniejszając ilość punktów do 5 w tym 

kryterium. Korekta SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 

 

    9.  Pytanie: 

Zamawiający przyznaje 5 punktów za podniesienie czułości poprzez wzmocnienie skanowania jonów 

potomnych (EPI). Czy Zamawiający dopuści jako równoważne zastosowanie trybu MRM spektrum 

mode? 

Tryb MRM spektrum mode polega na rejestrowaniu dla danego związku dużej ilości przejść MRM, z 

których następnie jest „składne” widmo badanego związku. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy 

przełączać się na specjalny tryb pracy, a wszystko jest wykonywane podczas standardowej analizy. 

Rozwiązanie to pozwala na zarejestrowanie widma mas na znacznie niższym poziomie stężeń (z większą 

czułością) niż standardowy MS scan. 
 

Odpowiedź: 

 

Funkcja EPI zwiększa czułość wykonywania widm fragmentacyjnych. Jest to istotna cecha w analizie 

jakościowej. Funkcja MRM spectrum mode, zwiększa ilość informacji i czułość w przypadku 

potwierdzania tożsamości znanych związków. Jednakże jego zastosowanie wymaga zdefiniowania przejść 

MRM, może być stosowane tylko do zwiększania pewności identyfikacji związków, natomiast nie może 

być wykorzystane do zbierania informacji o nieznanych związkach. Funkcja MRM spectrum mode ma 

bardzo ograniczone zastosowanie, dlatego dodatkowe punkty zostaną przyznane tylko dla rozwiązania 

zwiększającego czułość w przypadku wykonywania pełnych widm fragmentacyjnych. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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