
ZAŁĄCZNIK Nr 8 

 

Uzupełniające wyposażenie do chromatografu gazowego GC 6890N z detektorem 

masowym MSD 5975 firmy Agilent Technologies  

 

Uzupełniające wyposażenie do chromatografu gazowego z detektorem masowym firmy 

Agilent Technologies o parametrach nie gorszych niż: 

 

Automatyczny dozownik próbek ciekłych, Headspace oraz SPDE i SPME 

1. Autosampler GC XYZ obsługujący dwa porty nastrzykowe (inlets) z terminalem oraz 

softwarem pozwalającym na dozowania próbek ciekłych, Headspace oraz SPDE 

(„solid phase dynamic extraction”) i SPME („solid phase microextraction”) 

2. Możliwość instalacji tacek na fiolki minimum 70 x 2ml  

3. Stacja do przemywania na minimum dwa roztwory oraz dwie pozycje zrzutu 

rozpuszczalnika oraz roztworów badanych 

4. Pełna zintegrowana z MSD ChemStation obsługa autosamplera 

5. Opcja SPDE pozwalająca na ekstrakcję i analizę niskich stężeń próbki 

6. Stacja kondycjonująca dla SPDE pozwalająca na wygrzewanie igły pomiędzy 

dozowaniami w celu obniżenia zanieczyszczeń spowodowanych przenoszeniem 

próbki 

7. Komplet Igieł do SPDE/ PDMS oraz SPDE/AC w zestawie 

8. Inkubator Headspace na fiolki od 2 do 20mL umożliwiający wstrząsanie i ogrzewanie 

próbek do 200°C 

 

Zakres dostawy: 

1. Automatyczny dozownik próbek ciekłych, Headspace oraz SPDE i SPME –szt. 1, 

2. Fiolki do autosamplera 2mL – szt. 1000 

3. Fiolki do autosamplera Headspace 10mL, 20mL – szt. 1000 

4. Tace autosamplera 98x2mL; 76x 1mL – szt.1 

5. Tace autosamplera 32x10/20mL – szt. 1 

6. Strzykawki autosamplera 10uL – szt. 2 

7. Strzykawki Headspace 2.5mL – szt.2 

8. Oprogramowanie umożliwiające pełną współpracę i obsługę z posiadanym 

programem Agilent MSD ChemStation – szt.1 

9. Element układu zapewniające dodatkowe mieszanie próbek przy metodach SPME 

oraz SPDE – szt.1 



10. Wszystkie niezbędne elementy umożliwiające podłączenie i uruchomienie aparatu  

z posiadanym sprzętem 

 

Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy, 

2. instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia), 

3. bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 

4. przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

5. przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego (magazyn), 

6. instalacja i szkolenie przez dostawcę urządzenia, 

 

Wymagane przepisy i standardy: 

1. Deklaracja zgodności 

2. Oznakowanie CE 

3. Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem. 

 


