
ZAŁĄCZNIK 7 

Wyposażenie Zakładu Analitycznego/Laboratorium Badawczego w chromatograf 

gazowy z detektorem płomieniowo jonizacyjnym z elektroniczną regulacją ciśnienia 

(FID z EPC) 

Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo jonizacyjnym z elektroniczną regulacją 

ciśnienia (FID z EPC), do efektywnego rozdzielania oraz identyfikacji jakościowej i ilościowej 

substancji chemicznych, o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione: 

I. Chromatograf gazowy GC 

1.  Dwukanałowy chromatograf gazowy z możliwością zamontowania do trzech 

detektorów i dwóch dozowników z elektroniczną kontrolą przepływu i ciśnienia gazów 

(EPC) nie gorszą niż 0,001 psi. 

2. EPC musi umożliwić kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie 

rzeczywistym. Możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów 

retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu 

kontroli pneumatyki.  

Wyposażony w wymywanie wsteczne postkolumnowe. 

3. Dozownik typu PTV z EPC z programowalną temperaturą odparowania umożliwiającą 

pracę w zakresie co najmniej – 70 do 450°C (przy chłodzeniu CO2). Szybkością 

grzania do 900°C/min Konieczna praca  w trypie Hot split/splitless, Cold split/splitless, 

z możliwością ustawienia min. 10 ramp temperaturowych. Dozownik musi posiadać 

elektroniczną kontrolę ciśnienia i przepływu o dokładności nie gorszej niż 0,001 psi. 

4. Termostat kolumn (piec): zakres temperatur termostatu kolumn nie gorszy niż 40 – 

450°C, co najmniej 20 ramp temperaturowych, maksymalna szybkość grzania pieca: 

min. 120°C/min, chłodzenie pieca w przedziale 450 - 50°C  max. 4 min. 

5. Autosampler na 150 fiolek 2ml, o szybkości dozowania 0,1 s lub lepszej. 

 
II. Detektor 

1. detektor płomieniowo jonizacyjny (FID): 

 minimalny poziom detekcji (dla tridekanu): < 1,4 pg C/s, 

 liniowy zakres dynamiczny: >107 (±10%), 

 tempo danych wynoszące min 500 Hz, 

 standardowa elektroniczna kontrola ciśnienia dla trzech gazów nie gorsza niż: 

 Powietrze: 0 do 800 ml/min 

 H2: 0 do 100 ml/min 

 Gaz utrzymujący ciśnienie (N2 lub He): 0 do 100 ml/min, 

2. możliwość rozbudowy o detektor emisji atomowej (AED) do analizy związków 

metaloorganicznych, 

3. możliwość rozbudowy o detektor mas zarówno pojedynczy kwadrupol jak i potrójny 

kwadrupol tego samego producenta. 

 
 
 
 
 



III. System kontroli zestawu GC i zbierania danych – komputer przenośny typu 

notebook  

1. Rozmiar matrycy – 15,6" o rozdzielczości HD (1366x768) w technologii LED, 
przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nits, kontrast min. 300:1, rozmiar plamki: maks. 
0,25 mm. 

2. Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. 
3. Pamięć RAM - 4GB, możliwość rozbudowy do min. 8GB, 
4. Dysk HDD - min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. 
5. Karta graficzna - zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego 

przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, 
Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW 
Decode. 

6. Wbudowane porty i złącza: 

 1 x VGA, 

 1 x HDMI, 

 min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0, 

 min. 1 x eSATA/USB 3.0, 

 współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo, 

 1  x złącze ExpressCard 54mm, 

  czytnik kart multimedialnych min. 8 in 1, 

 port zasilania 

 możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza 
USB 

7. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca 
obsługę Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca 
zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem 
zpoziomu konsoli zarządzania. 

8. Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub 
w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem 
do uruchamiania modułu WLAN wbudowanym w obudowę. 

9. Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
10. Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoką antybakteryjna, odporną na 

zalanie cieczą, (układ US -QWERTY), min. 86 klawisze. 
11. Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów. 
12. Napęd optyczny DVD-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania 

CD. 
13. Bateria i zasilanie 

 Typ: 6 komorowa, 60WHr, Li-Ion, 

 Czas ładowania: do poziomu 80% w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, do 

poziomu 100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, 

 Zasilacz o mocy min. 65W 

14. Obudowa notebooka metalowa, wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego 
aluminium, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu, dookoła 
matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed 
kurzem i wilgocią. 

15. Kąt otwarcia notebooka min. 180 stopni 
16. System - Microsoft Windows 8 Professional (64-bit), zainstalowany MS Windows 7 

Pro (64-bit) (downgrade), system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą 
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik 

17. Pakiet  Microsoft Office 2013 
18. Oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem  i obróbki danych z 

oprogramowaniem do obróbki chromatografów 
19. Drukarka laserowa A4 kolorowa 



 
IV. Zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy: 

strzykawka o poj. 10μL do autosamplera, zakręcane fiolki do autosamplera, 

membrany do dozownika, wkładki szklanne do dozowników, ferrule, złączki, itp.), 

kolumna z wypełnieniem 5%-fenyl-95%-dimetylopolisiloksan o wymiarach 30 m x 

0,25 mm x 0,25 μm 

 

V. Zakres dostawy: 

1. Kompletny, dwukanałowy chromatograf gazowy GC z dozownikiem typu PTV z EPC i 

detektorem FID – szt.1,  

2. Komputer przenośny z zainstalowanym oprogramowaniem – szt.1, 

3. Wszystkie niezbędne elementy umożliwiające podłączenie i uruchomienie aparatu. 

 

VI. Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące, przy czym czas przestoju 

powoduje przedłużenie okresu gwarancji, 

2) instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim (dostarczona wraz z dostawą 

przedmiotu zamówienia), 

3) bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 

4) wsparcie aplikacyjne z próbkami i standardami klienta, 

5) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

6) przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego (magazyn), 

7) koszt dostawy musi zawierać się w cenie oferty, 

8) Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis w cenie zamówienia, 

9) Szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji w siedzibie zamawiającego, nie krótsze 

niż dwa dni po osiem godzin, w cenie zamówienia. 

 

VII. Wymagane przepisy i standardy 

1) Deklaracja zgodności, 

2) Oznakowanie CE, 

3) Certyfikat autoryzacyjny serwisu na terenie Polski w zakresie prac serwisowych 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem. 

 

VIII. Zakres oferty technicznej: 

1. Potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i 

wymagań zamieszczonych w załączniku Nr 8. 

2. Karty katalogowe lub charakterystyki ze szczegółową specyfikacją techniczną 

oferowanego urządzenia oraz oprogramowania. 

 


