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Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę chromatografu nr sprawy 14/05/2018/C 
 
 
Zawiadamiamy, że do w/w postępowania przetargowego wpłynęły pytania o niżej cytowanej treści: 
 
Pytanie 1.  
Szanowni Państwo. Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących dozownika, jako że nie spełniają one 
wymagań normy. Do analiz indeksu oleju mineralnego wymagany jest dozownik OCI (On Column 
Injector), który nie wykazuje dyskryminacji zgodnie z przytoczonym niżej cytatem z normy w 
przeciwieństwie do dozownika split/splitless. 
W związku z tym prosimy o dopuszczenie dozownika typu OCI o parametrach pracy do 4500C i zakresie 
ciśnień do 1035 kPa. Jeśli system ma być wykorzystywany do analiz innych niż indeks oleju mineralnego 
– możemy dostarczyć system z dwoma dozownikami (Split/splitless i OCI) 
Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli Państwu uniknąć problemu niespełniania wymogów 
normy w przypadku ewentualnego audytu. Nasza firma ma duże doświadczenie w tej konkretnej 
aplikacji i oferuje pełne wsparcie merytoryczne i techniczne w przypadku konieczności wdrożenia. 
  
Pytanie 2.  
Dotyczy systemu przygotowania próbek. 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie urządzenia alternatywnego posiadającego dokładnie tę samą 
funkcjonalność. 
W opisie wyspecyfikowaliście Państwo komercyjnie dostępną konstrukcję Multivap 8, która posiada na 
rynku różne odpowiedniki. 
Oferta naszej firmy obejmuje urządzenie o szerszym spektrum działania, bez konieczności obniżania 
jakości. 
Opis techniczny urządzenia XcelVap znajdą Państwo poniżej: 
-  urządzenie umożliwiające zatężanie do 54 próbek jednocześnie (w zależności od użytego statywu) 
-  probówki (o objętości do 200 ml) umieszczane w specjalnym statywie wewnątrz łaźni wodnej 
-  nawiew gazu bezpośrednio do każdej probówki 
-  automatyczna kontrola ciśnienia nadmuchiwanego gazu 
-  zawór umożliwiający łatwe opróżnianie łaźni wodnej na przednim panelu 
-  czujnik niskiego poziomu wody w łaźni, wydłuża czas pracy grzałki 
-  elektroniczna kontrola ciśnienia (EPC) umożliwiająca dokładną kontrolę ciśnienia gazu już od 2psi 
-  regulacja temperatury w łaźni wodnej przynajmniej do 65°C 
-  regulacja czasu odparowania przynajmniej od 1 do 99 minut 
-  system grzania poprzez łaźnię wodną wykonaną ze stali nierdzewnej 
-  możliwość odprowadzania gazów odlotowych pod wyciąg 
-  urządzenie wyposażone w wąż do odprowadzania gazów odlotowych 
-  urządzenie zapewniające odparowanie próbki chlorku metylenu o objętości 2 ml do sucha w 

temperaturze 40°C w czasie około 5 minut 
-  zawór automatycznie odcinający dopływ gazu w razie przerw w dostawie prądu 
-  cyfrowe sterowanie programem nadmuchu gazu i możliwość programowania nadmuchu gazu 
-  automatyczna praca nie wymagająca nadzoru 



-  Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz, 
-  Zasilanie azotem lub innym gazem obojętnym, suchym, czystym pod ciśnieniem w zakresie 2-100psi 
 
Na które odpowiadamy: 
Ad. 1 
Według wymagań normy do oznaczania indeksu oleju mineralnego wymagane jest żeby dozownik nie 
dyskryminował oznaczanych węglowodorów i zastosowania takiego dozownika wymaga zamawiający. 
System w przyszłości będzie wykorzystywany również do innych analiz. W związku z czym nie wyrażamy 
zgody na zmianę parametrów pracy dozownika. 
 
Ad. 2 
Urządzenie zaproponowane przez Państwa wymaga odprowadzania gazów odlotowych pod wyciąg. 
MultiVap8 może być umieszczony poza dygestorium lub wyciągiem. 
Ponadto nie mamy potrzeby zatężania tak dużej ilości próbek jaką daje XcelVap, a co wiążę się pewnie 
ze zużyciem gazu oraz wymiarami urządzenia. Multi Vap 8 posiada możliwość automatycznego 
wykrywania punktu końcowego procesu zatężania oraz zatężanie bezpośrednio z parowniczek (m.in. 
przy oznaczaniu ekstraktu eterowego). 
W związku z powyższym nie dopuszczamy zaproponowanego urządzenia alternatywnego . Prosimy o 
dostarczenie urządzenia zgodnie ze specyfikacją. 
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