W OJEWÓDZKI I NSPEKTORAT O CHRONY
Ś RODOWISKA W K ATOWICACH
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

tel.(0-32) 251-80-40, 20-77-897 tel./fax 251-55-54
e -ma i l: se kre t a ria t@ kat o wice .p io s. go v. p l
ht tp : // www. ka to wice . p io s. go v. p l

AT. 272.10.2011

Katowice, 29.04.2011r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż, dostawę, montaż i podłączenie
do systemu zbierania danych 1 szt. fabrycznie nowego automatycznego analizatora stężenia benzenu
w powietrzu atmosferycznym
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
W załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Metoda pomiaru

Pomiar ciągły z cyklem pomiarowym
15 lub 30 min zapewniający pokrycie
poborem co najmniej 75 % czasu
pomiaru. Dla cyklu pomiarowego
proszę określić czas trwania poboru
próby oraz czas trwania analizy.

W Tabeli 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
15. Materiały
Dostawca zapewni wszystkie
eksploatacyjne,
materiały eksploatacyjne i części
części zużywalne zużywalne niezbędne do eksploatacji
analizatora przez okres trwania
gwarancji (36 miesięcy) a w
szczególności:
1. filtry wejściowe wykonane z
materiału chemicznie obojętnego
względem benzenu, wykonane z
materiałów takich jak: szkło, stal
nierdzewna lub Per-Fluoro-Carbon
(FEP lub PFA) – 50 szt.
2. gazy niezbędne do eksploatacji
analizatora (np. azot, wodór,
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powietrze zerowe) o jakości
wymaganej przez producenta
analizatora przez okres 36 miesięcy –
mogą być dostarczane sukcesywnie w
miarę zużycia w butlach lub
wytwarzane w generatorze/-rach w
stacji pomiarowej – uwaga: dla
wodoru ze względów bezpieczeństwa
istnieje tylko i wyłącznie możliwość
zastosowania generatora. W
przypadku dostarczania gazu w
butlach, należy zastosować reduktor
dwustopniowy ze stali nierdzewnej.
Po zakończeniu gwarancji reduktor
pozostanie własnością
Zamawiającego.
3. lampa UV PID (jeżeli zastosowano
detektor PID) – 1 szt.
4. rurka poboru próby (jeżeli
występuje) – 2 szt.
5. rurka prekoncentratora – 1 szt.
6. zestaw naprawczy do pompki – 1
szt.
Pozostałe zapisy SIWZ, w tym terminy składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian
Anna Wrześniak
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
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