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Znak sprawy: DA.22.18.2022.ZJ 

Warszawa, dn. 02 maja 2022 r. 

 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

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

bez negocjacji na „Dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, 

pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz komputerów 

z oprogramowaniem w podziale na 38 części” (znak sprawy DA.22.18.2022.ZJ). 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż w 

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

I. W  SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZU CENOWYM/ Fizykochemia 

ZJ/dla części nr 29 poprzez zmianę treści w kolumnie „Opis pozycji wchodzących w skład części” na 

następujący: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja zestawu : 
- mieszalnik, 
- pompy z gradientem minimum czteroskładnikowym, maksymalnymi 
ciśnieniami pracy co najmniej do 600 bar i zakresem przepływów do co 
najmniej 10 ml/min,  
- termostat z zakresem temperatur od 10 stopni poniżej temp. otoczenia 
do co najmniej 85°C 
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Chromatograf cieczowy 
z detektorem 

fluorescencyjnym do 
analizy aminokwasów 

Detektor fluorescencyjny:  
- z czułością co najmniej S/N 1200 (tzw. dark signal noise reference),  
- zakresem długości fali wzbudzenia i emisji co najmniej od 220 do 630 
nm,  
- rozdzielczością spektralną nie większa niż 20 nm,  
- dokładnością długości fali nie większa niż +-2 nm,  
- precyzją długości fali nie większa niż +-0,2 nm, 
- z możliwością równoczesnego pomiaru przy minimum dwóch 
długościach fali. 

Autosampler : 
- pojemność autosamplera nie mniejsza niż 150 fiolek 1,5 ml,  
- zakres nastrzyku próbki od 0,1 µl do co najmniej 50 µl,  
- dokładność nie gorsza niż -/+ 1%,  
- powtarzalność objętości nastrzyku dla 3,0 µl nie gorsza niż 0,25% RSD,  
- funkcja automatycznej derywatyzacji przedkolumnowej,  
- funkcja automatycznego rozcieńczania próbek, 
- funkcja nastrzyku kanapkowego,  
- możliwość mycia igły autosamplera wewnątrz i na zewznątrz  
- zakres termostatowania autosamplera nie mniejszy niż od 5°C do 30°C 

Oprogramowanie :  
oprogramowanie pasujące do zestawu chromatografu i detektora 
fluorescencyjnego o przedstawionej specyfikacji, do pełnego sterowania 
chromatografem, zbierania i obróbki wyników, umożliwiające kontrolę 
parametrów pracy aparatu z poziomu komputera.  
Możliwość tworzenia raportów z analiz wg projektu użytkownika.  
Kreator tworzenia metod analitycznych.  
Podgląd wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym. 

Zestaw startowy do chromatografu dedykowany do obsługi systemu 
chromatograficznego zawierający wszystkie potrzebne połączenia, 
zbiorniki, a także akcesoria do codziennej pracy.  
Zestaw instalacyjny do podlaczenia aparatu i systemu w celu jego 
pełnego uruchomienia.              
Zestaw narzędzi i niezbędnego okablowania. 
Zestaw kapilar i tac na rozpuszczalniki.         
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Zestaw komputerowy  umożliwiający sterowanie pracą systemu i 
obróbkę danych z monitorem LCD min. 24”. 

Zestaw dedykowany do HPLC umozliwiający oznaczenie ilościowe 
aminokwasów, zawierający m.in: odpowiednią kolumnę 
chromatograficzną do rozdziału pochodnych aminokwasów, 
przedkolumnę, wzorce analityczne, odczynniki do derywatyzacji. 

 

II. W  SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZU CENOWYM/ Fizykochemia 

ZJ/dla części nr 30 poprzez zmianę treści w kolumnie „Opis pozycji wchodzących w skład części” na 

następujący: 

 

30 Termoblok 

Łaźnia powietrzna tzw. termoblok ze sterowaniem cyfrowym, 
programatorem czasowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury, w 
komplecie z blokami grzewczymi.  
Zakres temperatur co najmniej 5oC - 120oC. Umożliwiający jednoczesne 
ogrzewanie min. 24 fiolek o średnicy 17 mm.  

 

III. W  SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZU CENOWYM/ Fizykochemia 

ZJ/dla części nr 29 poprzez zmianę treści na następujący: 

 

Warunki serwisu gwarancyjnego dla części 29 

Gwarancja od daty podpisania protokołu odbioru: min. 12 miesięcy 

Bezpłatny serwis gwarancyjny 

Serwis pogwarancyjny min. 7 lat po okresie gwarancyjnym 

Szkolenie aplikacyjne ze specjalistycznego pakietu oprogramowania – min. 3 dni 

certyfikaty 

Certyfikat CE i/lub oświadczenie 
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Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY/ Fizykochemia ZJ/dla części nr 29-30 i zamieszcza w oddzielnym 

pliku załącznik nr 1 do Umowy – SOPZ części nr 29-30 po zmianach. 

 

Powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być 
uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowania dokumentów do złożenia ofert w 
postępowaniu. 
 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez 

zmian. 

Ponadto informuję, że nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zmówieniu. 

 

PROKURENT 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

- Państwowy Instytut Badawczy 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                              --//-- 

                     dr hab. inż.  Marek Roszko, prof. IBPRS 
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