
 

 

Warszawa, dn. 09 listopada 2020 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę wysokosprawnego chromatografu gazowego sprzężonego 

z kwadrupolowym tandemowym spektrometrem mas dla Zakładu Analizy Żywności 

IBPRS” (znak sprawy DA.22.16.2020.ZA) 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametru kryterium II oceny technicznej (czułość określoną 

jako wartość S/N mierzoną dla OFN w nastrzyku 1ul) poprzez sprawdzenie i wykazanie danej wartości 

podczas instalacji spektrometru? 

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie wymaganego parametru kryterium II oceny technicznej 

było udokumentowane dowodami w postaci specyfikacji  producenta urządzenia, np. zamieszczonej 

na jego stronie internetowej. Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XII formularza oferty, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ, wymaga podania nazwy producenta, typu proponowanego urządzenia i 

modelu oraz rodzaj oprogramowania w celu weryfikacji parametrów stanowiących kryterium oceny 

technicznej.  

 

Pytanie 2 

Spektrometr mas, który chcemy zaoferować posiada pompę turbomolekularną o wydajności ponad 

300l/s, która zapewnia pracę spektrometru jednocześnie z dwoma kolumnami chromatograficznymi 

bez wpływu na parametry przyrządu. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku kryterium VII oceny 

technicznej?  

Odpowiedź na pytanie 2:  

Zadający pytanie nie precyzuje w jaki sposób zapewni brak wpływu wydajności pompy 

turbomolekularnej na pracę spektrometru. Określenie ponad 300 l /s jest nieprecyzyjne i w sposób 

oczywisty może mieć wpływ na wydajność układu próżniowego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

o zbliżonej wydajności, nie różniące się wydajnością o więcej niż o 5% w stosunku do wartości 

nominalnej, poparte dowodami w postaci specyfikacji producenta urządzenia lub producenta pompy 

turbomolekularnej, wraz z podaniem numeru katalogowego / numeru części producenta pompy 

turbomolekularnej.         



 

 

Pytanie 3 

Czy w związku z możliwym stosowaniem maksymalnie dwóch kolumn (kanałów) w systemie 

GC/MS/MS Zamawiający uzna za spełnienie warunku kryterium VIII oceny technicznej poprzez 

zastosowanie chromatografu o budowie modułowej pozwalającej na szybką wymianę dozowników 

przez użytkownika z możliwością równoległej pracy na dwóch dozownikach (S/SL, PTV, OC)?  

Odpowiedź na pytanie 3:  

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga funkcjonalności przyrządu polegającej na możliwości 

pracy z dwoma kolumnami chromatograficznymi oraz większą liczbą dozowników, Zamawiający 

uznaje rozwiązanie modularnej i wymienialnej konstrukcji dozowników za równoważne z 

wyspecyfikowanym. Tym samym dopuszcza proponowane rozwiązanie jako spełanijące kryterium VIII 

oceny technicznej.    .  

Pytanie 4 

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku kryterium X oceny technicznej poprzez zastosowanie 

energii jonizacji w spektrometrze mas większej lub równej 150 eV? 

Odpowiedź na pytanie 4:  

Zamawiający informuje, iż dopuszcza spełnienie warunku kryterium X oceny technicznej poprzez 

zastosowanie energii jonizacji w spektrometrze mas większej lub równej 150 eV. 

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

I. ROZDZIAŁ XVI SIWZ. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

„A” 

BYŁO 

Kryterium X oceny technicznej - (L) Energia jonizacji powyżej 150 eV 

– w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane 

punkty w skali od 0 do 5. 

 

Najwyższą liczbę punktów – 5, otrzyma urządzenie chrakteryzujące 

się następującym parametrem: 

1. Energia jonizacji poniżej 150 eV – otrzyma  0 pkt 
2. Energia jonizacji powyżej 150 eV – otrzyma  5 pkt 
 

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, 

Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 

1. Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku 

wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę 

 

 

 

 

 

max. 5 



 

 

jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

JEST 

Kryterium X oceny technicznej - (L) Energia jonizacji ≥ 150 eV – w 

ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane 

punkty w skali od 0 do 5. 

 

Najwyższą liczbę punktów – 5, otrzyma urządzenie chrakteryzujące 

się następującym parametrem: 

3. Energia jonizacji < 150 eV – otrzyma  0 pkt 
4. Energia jonizacji ≥150 eV – otrzyma  5 pkt 
 

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, 

Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 

1. Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku 

wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę 

jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

max. 5 

 

II. FORMULARZ OFERTY STANOWIĄCY ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ 

„A” 

BYŁO 

I. KRYTERIUM VII: OCENY TECHNICZNEJ-(I) wydajność układu próżniowego (pompy 
turbomolekularnej > 350 l / s) umożliwiająca pracę spektrometru jednocześnie z dwoma 
kolumnami chromatograficznymi bez wpływu na parametry przyrządu 
 

1. Nie   □ 

2. Tak    □ 

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 

0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1. 

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego 

wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
JEST 

II. KRYTERIUM VII: OCENY TECHNICZNEJ-(I) wydajność układu próżniowego (pompy 
turbomolekularnej > 350 l / s) umożliwiająca pracę spektrometru jednocześnie z dwoma 
kolumnami chromatograficznymi bez wpływu na parametry przyrządu 
 



 

 

1. Nie   □ 

2. Tak    □ 

 

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 

0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1. 

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego 

wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania o zbliżonej wydajności nie różniące się wydajnością o więcej 
niż o 5% w stosunku do wartości nominalnej, poparte dowodami w postaci specyfikacji 
producenta urządzenia lub producenta pompy turbomolekularnej, wraz z podaniem numeru 
katalogowego / numeru części producenta pompy 
turbomolekularnej…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę producenta urządzenia lub producenta pompy 
turbomolekularnej, wraz z podaniem numeru katalogowego / numeru części producenta pompy 
turbomolekularnej, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1 -  Nie  

 □ 

 
Wskazanie  przez Wykonawcę producenta urządzenia lub producenta pompy turbomolekularnej, 
wraz z podaniem numeru katalogowego / numeru części producenta pompy turbomolekularnej, 
w celu weryfikacji określonej wydajności pompy, będzie równoznaczne z zaznaczeniem przez 
niego wariantu z poz. 2 – Tak □ 
 

„B” 
BYŁO 

X. KRYTERIUM X: OCENY TECHNICZNEJ-(L) Energia jonizacji powyżej 150 eV 
 

1. Energia jonizacji poniżej 150 eV   □ 

2. Energia jonizacji powyżej 150 eV  □ 

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 

0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1. 

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego 

wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  



 

 

JEST 
X. KRYTERIUM X: OCENY TECHNICZNEJ-(L) Energia jonizacji ≥ 150 eV 

1. Energia jonizacji < 150 eV   □ 

2. Energia jonizacji ≥ 150 eV   □ 

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 

0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1. 

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego 

wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Załącznikiem do n/n pisma jest zmodyfikowany Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ z 
obowiązkiem stosowania. 
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pozostają bez zmian.  

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu. 

PROKURENT 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                              --//-- 

                         dr hab. inż.  Marek Roszko, prof. IBPRS 

 


