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1. Przedmiot zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego z detektorem 

fluorescencyjnym na potrzeby Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej. 
 

2. Założenia  

 
Chromatograf cieczowy będzie stanowił element doposażenia Zakładu Ekstrakcji 

Nadkrytycznej. 
 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia  

 
Chromatograf cieczowy z detektorem fluorescencyjnym 

L.p. Opis wymagań 

1. Pompa poczwórna gradientowa min 2-tłokowa z gradientem po stronie niskiego 
ciśnienia. Ilość rozpuszczalników (eluentów): nie mniej niż cztery z wyborem 4 
rozpuszczalników do pracy w opcji gradientowej (wraz ze zintegrowanym degazerem 
próżniowym czterokanałowym); o precyzji przepływu <0,07 % RSD, zakres przepływu: 
0,001 – 10,000 ml/min, dokładność przepływu nie gorsza niż 0,001 ml/min. 
Maksymalne ciśnienie co najmniej: 600 bar. Opcja aktywnego obmywania tłoków. 
Możliwość pracy zarówno w trybie szybkiej chromatografii (tzw. UHPLC) jak również w 
trybie klasycznej chromatografii HPLC. Wymagana zintegrowana wymiarami 
nadstawka na rozpuszczalniki i 4 butle po 1 L. 

2. Autosampler na minimum 130 próbek o zakresie nastrzyku 0,1 – 100 l o precyzji 
nastrzyku nie gorszej niż 0,25% RSD, błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 
0,004 %. Wymagana możliwość schłodzenia próbek do +4 stopni °C lub do niższej 
temperatury. 

3. Termostat kolumnowy o zakresie temperatur: co najmniej od 10°C poniżej temp 
otoczenia do + 85°C, stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0,15 °C, dokładność 
temperatury nie gorsza niż: ± 0,8 °C, precyzja temperatury nie gorsza niż 0,05 °C , 
termostat powinien posiadać 2 niezależnie kontrolowane bloki chłodzące/grzejne 
umożliwiające podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie 
jej za kolumną. 

4. Wymagany wbudowany automatyczny zawór przełączania co najmniej 4 kolumn 
sterowany z oprogramowania LC. 

5. Detektor diodowy o zakresie co najmniej: 190-950 nm posiadający minimum 1024 
diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8, 16 nm, szybkość zbierania 
danych min 120Hz. 

6. Detektor fluorescencyjny pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 1200 nm  
i emisja min. 200 – 1200 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D 
on-line (w czasie analizy). 

7. Możliwość rozbudowy w przyszłości o detektor mas LCMS typu potrójnego kwadrupola 
o zakresie mas min. 5-3000m/z i czułości nie gorszej niż S/N 70 000: 1 dla 1pg 
rezerpiny. 

8. System kontroli zestawu LC i zbierania danych nie gorszy niż: stacja robocza typu PC 
z procesorem nie gorszym niż procesor 4-rdzeniowy, musi uzyskiwać jednocześnie w 
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teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7300 punktów (wynik zaproponowanego 
procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net), 500 GB, 
DVD-R, 8GB RAM, System operacyjny 64-bitowy (Win10), monitor LCD 27”, drukarka 
laserowa kolorowa sieciowa z automatycznym drukiem dwustronnym, oprogramowanie 
do pełnego sterowania zestawem LC i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki 
widmowej z możliwością tworzenia bibliotek widm. 

 

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.  Inne wymagania  

 

 szkolenie (instruktaż) dotyczące obsługi urządzenia: minimum 2-etapowe (2 x 2 dni)  
w odstępach czasu (terminy uzgodnione z Zamawiającym sprzęt); 

 wykonanie przeglądu serwisowego zestawu LC na miesiąc przed końcem gwarancji 
(usługa bezpłatna). 

 zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego przez 
wykwalifikowany serwis, 

 zapewnienie bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i 
internetową w języku polskim. Czas reakcji serwisu do 3 dni liczony od dnia 
powiadomienia serwisu do rozpoczęcia naprawy (przez „czas reakcji” należy rozumieć 
czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie końcowego 
użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek), 

 w przypadku awarii chromatografu w trakcie trwania gwarancji na czas dłuższy niż 21 
dni dostawca zobowiązuje się przedłużyć okres gwarancji o czas niesprawności 
aparatu. 

 

6. Zakres dostawy  

 
Zakres dostawy do miejsca użytkowania (siedziby Zamawiającego) powinien 

obejmować:  

 chromatograf cieczowy - 1 szt.,  

 oprogramowanie kontrolujące pracę chromatografu–1szt., 

 zestaw komputerowy z drukarką do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania 
chromatografu cieczowego –1 szt. 

 

7. Gwarancje oczekiwane  

 min.24 miesiące od dostawy aparatury,  

 każda pozycja dostawy, która nie spełni wymagań w zakresie rozwiązań 
konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonania zostanie zastąpiona przez 
Dostawcę pozycją wolną od wad na koszt Dostawcy.  
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8. Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 

 przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

 przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego, 

 koszt dostawy musi zawierać się w cenie oferty, 

 montaż i szkolenie w siedzibie Zamawiającego, 

 pełna oryginalna dokumentacja producenta (w języku angielskim i polskim), 
zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy, (dostarczona 
wraz z dostawą przedmiotu zamówienia), 

 karta gwarancyjna,  

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

 

9. Wymagane przepisy i standardy  

 deklaracja zgodności, 

 oznakowanie CE, 

 autoryzacja serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
związanych z oferowanym urządzeniem. 

 

10. Zakres oferty technicznej  

Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej:  

 informacje techniczne (karty katalogowe lub charakterystyki) chromatografu cieczowego 
na podstawie, których będzie można dokonać sprawdzenia założeń i wymagań 
technicznych.  
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