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Informacja dotycząca postępowania 41/20 

Zamawiający informuje, że postępowaniu wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotu   
zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami, jakich udziela Zamawiający podana jest poniżej: 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do pomiaru wielkość cząstek w zakresie od 0,04 do 2500μm 
jednak wyposażony w 3 lasery zgodne z normą IEC 60825-1 klasa 1, o zakresie długości fali 830nm i 
635nm i szybkim czasie gotowości do pracy?  Zgodnie z oficjalną specyfikacją urządzenia które możemy 
zaoferować na broszurach podana jest dolna granica zakresu 0,04 μm, gdzie w praktyce urządzenie jest 
w stanie rejestrować również cząstki od zakresu 0,01μm, jednak oficjalnie nie podajemy tego w 
specyfikacji, ponieważ wychodzi to poza teoretyczny zakres techniki dyfrakcji laserowej zgodnie z 
treścią normy ISO 13320:2020, którą można zweryfikować w internecie. 
Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź na pytanie, daje możliwość zaoferowaniu Państwu dużo wyższej 
klasy aparatury niż wymagana w specyfikacji, jak również zapewniającej bardziej precyzyjny pomiar 
 w najbardziej interesującym zakresie pomiarowym dla techniki dyfrakcji laserowej zgodnie z danymi 
literaturowymi. Zastosowanie techniki kilku laserów daje szanse uzyskania mniejszego błędu pomiaru 
w przypadku kiedy w roztworze rozpuszczalnika mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi 
wielkościami cząstek.  
Dodatkowo urządzenie które chcielibyśmy zaoferować jest przystosowane do rozbudowania 
w przyszłości o opcję pomiaru wielkości cząstek z dyspersją na sucho w tej samej obudowie bez 
konieczności dołączania zewnętrznych przystawek, a także posiada nową technologię bardzo trwałych 
laserów, o krótki czasie gotowości ok. 1-2 min.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Kluczowym paramentem wyboru przedmiotowej aparatury badawczej jest mierzony zakres wielkości 
cząstek wynoszący min. 0,01 - 3750 μm. Zamawiający nie dopuszcza zakup przedmiotowego 
przedmiotu o parametrach gorszych tzn. węższym zakresie pomiaru cząstek. 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający zaakceptuje analizator z detektorem półprzewodnikowym złożonych z ponad 80 
segmentów o zakresie kąta (0.011° - 88°) oraz bez rozwiązania kanałów rozpraszania wstecznego?  
Uzasadnienie: Z uwagi na oferowane 3 lasery zainstalowane w urządzeniu i wysoką precyzją i prędkość 
pomiaru z tym związaną, naturalnym jest, że oferowane przez nas urządzenie nie potrzebuje mieć aż 
taką szerokiego kąta zbierania wiązki lasera, również ze względu na technologię zastosowaną w środku 
aparatu, która do tej pory sprawdziła się także w światowych firma produkcyjnych na świecie, 
na działach kontroli produkcji i R&D. Nie potrzebujemy także rozpraszać wstecznie wiązki lasera. W 
naszym przypadku droga optyczna jest znacznie krótsza co tylko niesie korzyści przy jakości  pomiaru 
tego typu metodą.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ze względu na zakres mierzenia wielkości cząstek - potrzebujemy detektor półprzewodnikowy, dużego 
kąta –(0,011- 170,02°). Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania  przedmiotu o parametrach gorszych. 
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Pytanie 2: 
Czy Zamawiający zaakceptuje aparat pomiarowy wyposażony w pompy perystaltyczne zamiast pompy 
promieniowej, przede wszystkim  ze względu na chęć badania zawiesin i emulsji. Uzasadnienie: 
zastosowanie w przypadku pomiaru cząstek na mokro pomp persytaltycznych ma dwie fundamentalne 
zalety. Po pierwsze badana zawiesina, emulsja wytworzona w jednostce (zbiorniczku) dyspersji na 
mokro, podczas przetłaczania do miejsce zbierania pomiaru przez lasery nie jest rozbijana i mieszana 
przez tego rodzaju pompę w odróżnieniu do pomp promieniowych lub odśrodkowych. Ponad pompa 
perstaltyczna ma wiele niepodważalnych zalet, takich jak brak kontaktu elementów właściwych 
mechanizmu pompy z przetłaczaną cieczą, co wiąże się z możliwością transportu cieczy o 
właściwościach ściernych, nawet jeśli zawierają duże elementy stałe, a także możliwością pompowania 
mediów o wysokiej lepkości lub gęstości. Dodatkowo należy nadmienić, że taka konstrukcja nie zawiera 
uszczelnień czy zaworów i jest stosunkowo prosta w konserwacji przez samego użytkownika aparatury, 
bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów serwisu po kilku latach użytkowania aparatu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ze względu na rodzaj cząstek mierzonych  i zastosowanie analizatora potrzebujemy do całej 
komplementarnej aparatury pompę promieniową do jednostki dyspersyjnej na mokro o regulowanej 
prędkości i wydajności do min. 3,45 l / min. Zamawiający nie dopuszcza zakup przedmiotowego 
przedmiotu o parametrach gorszych. 


