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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa: 1 szt. - Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS
w komplecie  ze  spektrometrem  podczerwieni  (FTIR);  22  szt.  -  Podręczny  analizator  Ramanowski  do
identyfikacji  narkotyków;  3  szt.  -  Przenośny  Analizator  Ramana  do  identyfikacji  substancji  chemicznych
i mieszanin  –  z przeznaczeniem  dla  Laboratorium  Kryminalistycznego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
w Katowicach,  Opolu  i  Wrocławiu” wpłynęły  zapytania  i zgodnie  z art. 38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie  nr  1:  Zamawiający  wymaga,  by  źródło  z  jonizacją  elektronami  (EI)  posiadało  dwa  tzw.  filamenty.  Czy
Zamawiający  uzna  za  równoważne  rozwiązanie  z  jednym filamentem typu Marathon,  o  przedłużonej  żywotności,
dłuższej  niż  dwa  typowe  filamenty  o  jakich  pisze  Zamawiający,  które  jest  rozwiązaniem  nowszym  i  bardziej
zaawansowanym technicznie, ponadto źródło takie zbudowane jest w łatwo rozbieralnej  konstrukcji „smart source”
i nie wymaga użycia żadnych narzędzi??

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody aby urządzenie GCMS posiadało jeden
filament w źródle jonów. Wymóg, by źródło z jonizacją elektronami (EI) posiadało dwa tzw. filamenty  wynika ze
specyfiki pracy Laboratorium Kryminalistycznego KWP.

Pytanie nr 2:  Czy Zamawiający uzna za równoważny spektrometr FTIR wyższej klasy od wymaganego (o zakresie
8300-350 cm-1, dokładności liczby falowej 0,1 cm-1, stosunku sygnału do szumu ok. 20000:1 z jednego skanu i co
najmniej  50000:1  po  1  minucie,  możliwość  połączenia  z  mikroskopem  IR,  gwarancja  3  lat  pracy  bez  wymiany
osuszacza),  nieznacznie  różniącego  się  parametrami  w  celu  optymalizacji  jakości  pomiaru  (interferometr  35°  –
niewrażliwy na drgania(!) i o zmniejszonych efektach polaryzacji światła, ATR o masie 3 kg – z optyką pokrytą złotem
dla  zmniejszenia  siły  sygnału  oraz  cyfrowym  czujnikiem  siły  docisku  dla  zwiększenia  powtarzalności  pomiaru
i ochrony kryształu przed uszkodzeniem)?

Odpowiedź  na  pytanie  nr  2:  Zamawiający  informuje,  iż  uzna  za  równoważny  spektometr  FTIR  o  wskazanych
w pytaniu  parametrach,  w  związku  z  powyższym  modyfikacji  ulega  załącznik  nr  3  do  SIWZ –  opis  przedmiotu
zamówienia w zakresie zadania nr 1.

Projekt  nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 pn.  „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji  w zakresie  walki
z przestępczością  narkotykową”  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
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Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1)
oraz  art.  38  ust. 4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  modyfikuje  zapisy  dokumentacji  przetargowej  ww.
postępowania w zakresie załącznika nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1. Zmodyfikowany
dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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