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Poznań,    10.08.2018 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na zakup inwestycyjnego wyposażenia laboratoryjnego: mineralizator mikrofalowy 

–pakiet nr 1 i półautomatyczny destylator próbek – pakiet nr 2. 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierający następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy pakietu nr 1 -  Mineralizator mikrofalowy 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał wymagania: 
- okrągła komora mieszcząca rotor z próbkami gwarantująca bardzo równomierny dostęp energii do wszystkich 
naczyń 
W oferowanym przez nas rozwiązaniu zastosowany jest obracający się dyfuzor mikrofalowy zapewniający 
doskonałą dystrybucję mikrofal. 
W związku z tym chcemy zapytać czy Zamawiający dopuści mineralizator z sześcienną komorą o objętości 
ponad 70 litrów zapewniającą większe bezpieczeństwo oraz możliwość zastosowania bardziej wydajnych 
rotorów zwiększających produktywność? 
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza mineralizatora z sześcienną komorą. 
 
Pytanie nr 2: 

- masywna pokrywa bezpieczeństwa z elektronicznym zamknięciem 
W związku z tym chcemy zapytać czy Zamawiający dopuści mineralizator mikrofalowy wyposażony w drzwi 
komory zawieszone na sprężynach w celu ochrony przed nagłym wzrostem ciśnienia w komorze oraz z 
wbudowanym zamkiem uniemożliwiającym otwarcie komory w trakcie trwania procesu? 
Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dopuszcza mineralizator mikrofalowy wyposażony w drzwi komory zawieszone na 
sprężynach i wprowadza powyższy zapis do SIWZ w odpowiednim punkcie opisującym przedmiot zamówienia. 
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Pytanie nr 3: 

- bezdotykowy pomiar temperatury RTM (dokładność co najmniej ± 1°C w temperaturze 200°C) wewnątrz 
próbki we wszystkich naczyniach 
W związku z powyższym chcemy zapytać czy Zamawiający dopuści mineralizator wyposażony w mikrofalowy 
bezkontaktowy czujnik podczerwony do kontroli temperatury wszystkich naczyń w rotorze od temperatury 
pokojowej do 300°C? 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza mineralizatora wyposażonego w mikrofalowy bezkontaktowy czujnik 
podczerwony do kontroli temperatury wszystkich naczyń w rotorze. Pomiar temperatury musi się odbywać w 
każdym z naczyń osobno. 
 
Pytanie nr 4: 

- zewnętrzny sterownik z dotykowym ekranem o przekątnej co najmniej 5,7’’, z wbudowanymi metodami 
mineralizacji, z graficznym obrazem temperatury i ciśnienia każdej próbki w czasie rzeczywistym 
W oferowanym przez nas rozwiązaniu system kontroli ciśnienia maksymalnego opiera się na dysku działającym 
jak sprężyna, upuszczającym nadmiar oparów i ponownie uszczelniającym naczynie bez konieczności 
przerywania procesu mineralizacji. Zastosowane rozwiązanie nie wymaga pomiaru ciśnienia w każdym 
naczyniu w czasie rzeczywistym. 
W związku z powyższym chcemy zapytać czy Zamawiający dopuści sterownik z wbudowanymi metodami 
mineralizacji, z graficznym obrazem temperatury każdej próbki w czasie rzeczywistym oraz informacją 
dotyczącą ciśnienia oraz przekroczenia ciśnienia maksymalnego? 
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza sterownika, który nie daje obrazu ciśnienia w każdym naczyniu w czasie 
rzeczywistym. 
 
Pytanie nr 4: 

- waga: do 65 kg 
Ze względu na większe wymiary komory, które wpływają na wzrost bezpieczeństwa oraz możliwość 
zastosowania bardziej wydajnych rotorów, waga oferowanego rozwiązania jest większa.  
W związku z powyższym chcemy zapytać czy Zamawiający dopuści mineralizator mikrofalowy o wadze do 84 
kg? 
Odpowiedź 
Tak, zamawiający dopuszcza  mineralizator o wadze do 84 kg. 
 
 
 

    Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
    Ochrony Środowiska 

    Waldemar Kołaski 
 


