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1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi 
chromatografu HPLC z detektorem DAD na potrzeby Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej: 

2. Założenia  

Chromatograf cieczowy HPLC z detektorem DAD będzie stanowił element 
wyposażenia Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej. 

 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia  

LP Charakterystyka chromatografu cieczowego z podwójna detekcją (DAD) 

1 

Pompa gradientowa min. 2-tłokowa z możliwością mieszania 4 różnych składników w 

tym samym czasie, z wbudowanym degazerem próżniowym czterokanałowym, o 

precyzji przepływu <0,07 %RSD, zakresie przepływu: 0,001 – 10,000 ml/min, 

dokładności przepływu nie gorszej niż  0,001 ml/min. Wymogiem jest zintegrowana 

wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki. Maksymalne ciśnienie pomy nie gorsze niż 

600bar. Wbudowana opcja aktywnego obmywania tłoków oraz wbudowany aktywny 

zawór wlotowy.  

2 

Autosampler na minimum 130 próbek o zakresie nastrzyku 0,1-100 µl, precyzji 

nastrzyku  nie gorszej niż 0.25% RSD, błędzie przenoszenia (carry over) nie gorszym 

niż 0,004 %.  Czas cyklu nastrzyku nie może być dłuższy niż 18s. Minimalna objętość 

próbki to 1 µl. Wymogiem jest aby autosampler wyposażony był w opcję 

termostatowania fiolek do min 4oC. Dostosowany do pracy przy zadanym ciśnieniu 

600bar. 

3 

Termostat kolumnowy o zakresie temperatur: co najmniej o 10°C poniżej temperatury 

otoczenia do ok. + 85°C, stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0.1°C, dokładność 

temperatury nie gorsza niż : ± 0.5°C, precyzja temperatury 0,05°C. Termostat powinien 

posiadać dwa niezależnie kontrolowane bloki chłodząco-grzejne umożliwiające 

podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną i jednoczesne chłodzenie tej fazy za 

kolumną. Szybkość grzania nie dłuższa niż 5 min, zaczynając od temperatury pokojowej 

do 40°C oraz szybkość chłodzenia nie dłuższa niż 10 min z temperatury 40 do 20°C.  

Koniecznie musi istnieć możliwość jednoczesnego zamontowania co najmniej 4 kolumn 

maksymalnie o długości 30 cm. Niezbędny wbudowany w termostat zawór do 

przełączania co najmniej 4 kolumn z zestawem koniecznych kapilar do podłączenia 

kolumn.   

4 

Detektor diodowy o zakresie co najmniej: 190-950 nm, posiadający minimum 1024 

diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8 oraz 16 nm, źródłem światła 

lampa deuterowa oraz wolframowa. Możliwość zbierania danych jednocześnie z 8 

sygnałów lub  całego spektrum. Dryft nie gorszy niż : 0,9 x 10 -3 AU/h przy 254 nm, 

szumy krótkotrwałe: nie gorzej niż  ± 0,7 x 10 -5 AU przy 254 nm.  Cela przepływowa o 

długości drogi optycznej 10mm i objętości nie większej niż 13µl. Dokładność długości 

fali nie gorsza niż ± 1nm z samokalibracją przy linii deuteru. Częstotliwość zbierania 

danych nie może być gorsza niż 120Hz. 

5 

Możliwość rozbudowy o detektor  refraktometryczny (sterowany z tego samego 

oprogramowania): szumy krótkotrwałe nie większe niż ±1,25x10-9 RIU, dryft nie gorszy 

niż 200 x 10-9 RIU/h. Zakres indeksu refrakcji nie węższy niż 1-1,75. Częstotliwość 

zbierania danych nie może być niższa niż 74Hz. Objętość celi przepływowej nie większa 



niż 8 µl. Kontrola temperaturowa optyki w zakresie nie mniejszym niż 5° powyżej 

temperatury do 55°C.  

6 

Możliwość rozbudowy o detektor fluorescencyjny (sterowany z tego samego 

oprogramowania) pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 1200 nm i emisja 

min.: 200 – 1200 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line. 

Częstotliwość zbierania danych nie może być gorsza niż 145Hz. Czułość natomiast nie 

gorsza niż: Raman (H2O) S/N > 3000 

7 
Możliwość rozbudowy o detektor masowy (z potrójnym kwadrupolem) oraz o detektor 

czasu przelotu (Q-TOF) tego samego producenta. 

8 

Zestaw automatycznej obróbki danych i archiwizacji wraz z komputerem i monitorem co 

najmniej 22” LCD, drukarką laserową kolorową LAN, myszą i klawiaturą. 

Oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych, z 

oprogramowaniem do obróbki widm z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm. 

9 
Współpraca chromatografu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające 

możliwość zdalnego dostępu do aparatu. 

10 Dostępność części zamiennych min. 10 lat 

 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów 
prawa w UE, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.  

 

5. Zakres dostawy  

 
Zakres dostawy do miejsca użytkowania (siedziby Zamawiającego) powinien 

obejmować:  

 kompletne, nowe urządzenie zgodne z opisem w pkt 3 

 instrukcję obsługi w języku polskim/angielskim,  

 kartę gwarancyjną,  

 wykaz części zamiennych zawierający dane umożliwiające ich jednoznaczne 
określenie przy zamówieniu. 

 montaż wraz z uruchomieniem chromatografu oraz minimum trzydniowe szkolenie co 
najmniej 3-ch osób na miejscu u odbiorcy. 

 

6. Gwarancje oczekiwane  

 minimum 12 miesięcy od daty uruchomienia aparatury,  

 każda pozycja dostawy, która nie spełni wymagań zakresie rozwiązań 
konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonania zostanie zastąpiona przez 
Dostawcę pozycją wolną od wad na koszt Dostawcy.  

 

7. Zakres oferty technicznej  

Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej:  

 informacje techniczne (karta katalogowe lub charakterystyka) chromatografu 
cieczowego z detektorem DAD na podstawie, których będzie można dokonać 
sprawdzenia założeń i wymagań technicznych.  


