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Pytania i odpowiedzi do SWZ  
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego HPLC z autosamplerem, 
detektorem diodowym i wyposażeniem. 

Znak sprawy:  ZP-2401-15/22 

Zamawiający:  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk 

Tryb udzielenia 
zamówienia: 

Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U. z 2022 poz. 1710.) 

 
 

Do wszystkich Wykonawców,  
 

 
 
Szanowni Państwo,  

 
Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem do Zamawiającego 

wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  
Poniżej Zamawiający przedstawi treść pytań, jak również treść udzielonych 

odpowiedzi: 
 
 
Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści chromatograf cieczowy z pompą dwutłokową z zakresem pracy 
do 50 MPa przy 3 ml/min, 44 MPa przy 5 ml/min oraz 22 MPa przy 10 ml/min przy 
spełnianiu pozostałych parametrów pompy zawartych w SWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający dopuszcza chromatograf cieczowy z pompą dwutłokową z zakresem 
pracy do 50 MPa przy 3 ml/min, 44 MPa przy 5 ml/min oraz 22 MPa przy 10 ml/min przy 
spełnianiu pozostałych parametrów pompy zawartych w SWZ. 
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Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści chromatograf cieczowy z detektorem spektrofotometrycznym z 
matrycą diodową ze szczelinami 1,2 nm i 8 nm przy spełnianiu pozostałych parametrów 
pompy zawartych w SWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający dopuszcza chromatograf cieczowy z detektorem 
spektrofotometrycznym z matrycą diodową ze szczelinami 1,2 nm i 8 nm przy spełnianiu 
pozostałych parametrów pompy zawartych w SWZ. 
 

 

Jednocześnie informujemy, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710.) oraz 

w związku z zapisami pkt. 11.14. i 11.15. SWZ, ulega zmianie treść SWZ. 

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zostały zamieszczone nowe załączniki (aktualizacja z dn. 
18.11.2022 r.): 

 ZP-2401-15_22 - Zał. Nr 1 do SWZ (aktualizacja z dn. 21.11.2022 r.); 

 ZP-2401-15_22 - Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności (aktualizacja 
z dn. 21.11.2022 r.). 

 
 
Termin składania ofert zostaje pozostają bez zmian tj.: 29.11.2022 r. do 12:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.11.2022 r. po godzinie 12:10. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia: 28.12.2022r. 
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