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1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, wzorców 
analitycznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych i 
eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej – 9 części. 

2. Założenia  

Odczynniki chemiczne, wzorce analityczne, drobny sprzęt laboratoryjny oraz 
materiały laboratoryjne i eksploatacyjne będą wykorzystywane w badaniach prowadzonych w 
Zakładzie Ekstrakcji Nadkrytycznej 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia  

Część nr I – Odczynniki chemiczne 

 
Nazwa, czystość , opakowanie 

Ilość dostaw x 

ilość w dostawie 

1. Metanol cz.d.a a’ 20 dm3 3 x 20 dm3 

2. Etanol cz.d.a 96%, a’ 0,5 dm3 3 x (0,5 dm3 x 6)  

3. Heksan cz.d.a, a’ 1 dm3 3 x 6 dm3  

4. Eter dietylowy cz.d.a, Ph.Eur., a’ 1 dm3 3 x 6 dm3 

5. Aceton cz.d.a, Ph.Eur., a’ 50 dm3 1 x 50 dm3  

6. 
Eter tert - butylowo – metylowy do chromatografii gazowej, czystość 
≥99.5% (GC) a' 1l 1 x 1 dm3 

7. Chloroform czystość > 99,8% ,1% etanolu, a’2,5 dm3 1 x 2,5 dm3 

8. 
Potasu wodorotlenek 0,5M (0,5N), roztwór mianowany do analizy 
miareczkowej (alkoholowy), a’1 dm3 1 x1 dm3 

9. Sodu tiosiarczan 0,01 mol/l roztwór mianowany, cz.d.a, a’1 dm3 1 x1 dm3 

10. Jodek potasu, cz.d.a,  a’ 250 g 1 x250 g 

11. Skrobia rozpuszczalna cz.d.a,  ODCZ. FP , a’ 250 g 1 x250 g 

12. Jod krystaliczny cz.d.a, a’ 200 g   1 x200 g 

13. Kwas mrówkowy 98 - 100% CZDA, ODCZ. FP, a’ 1 dm3 1 x1 dm3 

14. Kwas askorbinowy cz.d.a,  a’ 25 g   1 x25 g 

15. Odczynnik Folin'a -  Ciocalteu, a’ 100 ml 1x100 ml 

16. Aceton >99,8 % do HPLC a' 2,5l 1 x (2,5 dm3 x4) 

17. Aceton >99,9 % do HPLC a' 1l 1 x (1 dm3 x10) 

18. 
TMSH ~0.25 M w metanolu do derywatyzacji na GC, opak. 1 ml x10 
szt. 2 x (1 ml x 10)  

 

Część nr II – Wzorce do oznaczeń analitycznych -1 

 
Nazwa, czystość , opakowanie 

Ilość dostaw x 

ilość w dostawie 

1. Ksantohumol, czystość ≥96% HPLC, a’5 mg 1 x 5 mg  

2. Izoksantohumol, czystość ≥95% HPLC, a’ 5 mg 1 x 5 mg 

3. Solanesol, czystość ≥90% HPLC, a’25 mg 1 x 25 mg 

4. Monohydrat rutyny, czystość ≥94% HPLC, a’50 g 1 x 50 g 

5. 
Trójhydrat rutyny, standard analityczny, czystość ≥95% HPLC, a’25 
mg 1 x 25 mg 

6. Kwas chlorogenowy, czystość ≥95% HPLC, a’1 g 1 x 1 g  

7. Kwas chlorogenowy, wzorzec farmaceutyczny, a’25mg 1 x 25 mg 

8. Chlorofil a, (pozbawiony chlorofilu b), a’ 1 mg 1 x 1 mg  

9. Chlorofil b , a’ 1 mg 1 x 1 mg 

10.  -karoten, czystość  ≥97.0% (UV), a’25g  1 x 25 g 



11.  trans-β-Apo-8′-carotenal, czystość ≥96.0% (UV), a’1g 1 x 1 g 

12. Difenylopikrylohydrazyl DPPH a' 5 g 1 x 5 g  

13. (±)-α-Tocopherol standard analityczny a' 100 mg 1 x 100 mg 

14. (+)-γ-Tocopherol standard analityczny a'25mg 1 x 25 mg 

15. δ-Tocopherol standard analityczny a'100mg 1 x 100 mg 

16. Tocopherols mixed, FCC, FG  - próbka 1 szt.  

17. FAME Column Evaluation Mix- standard analityczny a'1 ml 1 x 1 ml 

18. 37 Component FAME Mix a '1 ml 1 x 1 ml 

 

Część nr III – Wzorce do oznaczeń analitycznych -2 

 
Nazwa, czystość, opakowanie 

Ilość dostaw x 

ilość w dostawie 

1. Capsanthin, czystość UV > 95%, a’1 mg  1 x 1 mg  

2. Lutein UV, czystość ≥95%, a’ 5 mg  1 x 5 mg 

3. beta-Cryptoxanthin, czystość UV ≥97%, a’ 1 mg  1 x 1 mg 

4. Zeaxanthin, czystość UV ≥98%, a’ 5 mg 1 x 5 mg 

 

Część nr IV – Wzorce do oznaczeń analitycznych -3 

 
Nazwa, czystość, opakowanie 

Ilość dostaw x 

ilość w dostawie 

1. Capsorubin, czystość HPLC 98%, a’1 mg 1 x 1 mg  

 

Część nr V – Drobny sprzęt laboratoryjny 

 
Charakterystyka Dostawa 

1. 

Łaźnia wodna 2-miejscowa 
- programowanie czasu grzania,  
 -  zapis do pamięci najczęściej stosowanych ustawień,  
 - wyświetlacz  LCD,  
 - zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej metodą 
bezspoinową,   
 - temperatura ustawiana w zakresie od 10°C do 99°C 
(rozdzielczość 0,1°'C);  
 - dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C;  
 - komunikaty na wyświetlaczu LCD: odczyt aktualnej 
temperatury wody; odczyt temperatury zadanej; 
zaprogramowany czas grzania; niski poziom wody (z blokadą 
grzania), 
 - sygnalizacja akustyczna: osiągnięcie zadanej temperatury; 
koniec zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania); 
niski poziom wody (z blokadą grzania),  
 - sygnalizacja grzania wody - LED;  
 - wymiary pojemnika minimum: 300 x 240 x 200 mm, 
- pokrywa z „fajerkami” ze stali nierdzewnej z możliwością 
regulacji średnicy,  
 - osłona grzałki – 1 szt. 1 szt.  

2. Elektroda kombinowana pH ERH-NS 1 szt. 

3. 
Myjka ultradźwiekowa poj. 2,8 l z funkcją grzania,wymiary wew. 
wanny (dł. x szer. x głęb.) 240 x 135 x 100 mm 

1 szt. 

4. 
Zestaw pipet Eppendorf Research® Plus (3 szt. o zakresach 0,5–
10 μl, 10–100 μl, 100–1000 μl) 1 kpt. 

 
 



Część nr VI – Szkło laboratoryjne 

 
Charakterystyka Dostawa 

1.  Kolby okrągłodenne ze szlifem o objętości 50 ml, szlif wew. 29/32, 6 szt. 

2. Kolby okrągłodenne ze szlifem o objętości 100 ml, szlif wew. 29/32  6 szt. 

3. Chłodnica kulowa ze szlifem, długość płaszcza 300 mm, szlif 29/32  3 szt. 

4. 
Chłodnica spiralna ze szlifem, długość płaszcza 300 mm, szlif 
29/32  3 szt. 

5. 
Kolba stożkowa ze szlifem 29/32 i korkiem szklanym o objętości 
250 ml 10 szt. 

6. 
Kolba stożkowa ze szlifem 19/26 i korkiem szklanym o objętości 
150 ml 10 szt. 

7. Odbieralnik do wyparki próżniowej a' 2 l 2 szt. 

8. 
Kolby stożkowe do liczby jodowej o objętości 300 ml, szlif 29/32, 
korek lekki  10 szt. 

9. 
Cylinder miarowy kl. A o pojemności 250 ml, stopa szklana 
sześciokątna  5 szt. 

10. 
Cylinder miarowy kl. A o pojemności 100 ml, stopa szklana 
sześciokątna. 5 szt. 

11. 
Cylinder miarowy kl. A o pojemności 10 ml, stopa szklana 
sześciokątna  5 szt. 

12. Kolba miarowa, kl.A o pojemności 25 ml, szlif 14/23 20 szt. 

13. Kolba miarowa, kl.A o pojemności 50 ml, szlif 14/23. 20 szt.  

14. Zlewka niska o pojemność 50 ml Bomex  20 szt. 

15. Zlewka niska o pojemność 100 ml Bomex  20 szt. 

16. Zlewka niska o pojemność 250 ml Bomex  10 szt. 

17. Zlewka niska o pojemność 400 ml Bomex  10 szt. 

18. Zlewka niska o pojemność 600 ml Bomex  10 szt. 

19. Zlewka niska o pojemność 800 ml Bomex  10 szt. 

20. Zlewka niska o pojemność 1000 ml Bomex  10 szt. 

21. Zlewka niska o pojemność 2000 ml Bomex  5 szt. 

22. Zlewka wysoka o pojemność 50 ml Bomex  20 szt. 

23. Zlewka wysoka o pojemność 100 ml Bomex  20 szt. 

24. Zlewka wysoka o pojemność 150 ml Bomex  10 szt. 

25. Zlewka wysoka o pojemność 250 ml Bomex  10 szt. 

26. Zlewka wysoka o pojemność 400 ml Bomex  10 szt. 

27. Zlewka wysoka o pojemność 600 ml Bomex  10 szt. 

28. Zlewka wysoka o pojemność 800 ml Bomex  10 szt. 

29. Zlewka wysoka o pojemność 1000 ml Bomex  10 szt. 

30. 
Fiolki z przezroczystego szkła, zakrecane, poj. 15 ml, wymiary 
45x27mm - 100 szt. w opak. 1 opak. 

31. 
Probówka szklana do wirówki Rotina 420 R firmy Hettich z 
cylindrycznym dnem o poj. 25 ml nr kat. 0519 16 szt. 

32. 
Probówka szklana do wirówki Rotina 420 R firmy Hettich z 
cylindrycznym dnem o poj. 50 ml nr kat. 0521 4 szt. 

33. 
Probówka szklana do wirówki Rotina 420 R firmy Hettich z 
cylindrycznym dnem o poj. 100 ml nr kat. 0523. 4 szt. 

34. 
Probówka szklana do wirówki Rotina 420 R firmy Hettich z 
cylindrycznym dnem o poj. 250 ml nr kat. 0523 4 szt. 

 



Część nr VII – Elementy eksploatacyjne do chromatografii HPLC 

 
Charakterystyka Dostawa 

1. 
Kolumna 200 x 2,1 x 1,9 m GOLD Hypersil GOLD C18 + 3 
przedkolumny C18 + Holder do przedkolumny  1 kpt. 

2. 
Kolumna 100 x 2,1 x 1,9 m GOLD Hypersil GOLD C18 + 3 
przedkolumny C18 1 kpt. 

3. PEEK Fitting extractor HPLC 1 kpt. 

4. 
Septy do naczynek chromatograficznych 2 ml do HPLC,  8 mm, 
opak. a ‘100szt. 3 x 2 opak. 

5. 
Naczynka chromatograficzne 2 ml wraz z zakrętkami i septami, 
opak. a 100 szt. 3 x 1 opak. 

6. Replace CPI Tips standard Uniguard Tips,  opak. a’ 3 szt. 1x1 opak. 

 

Część nr VIII – Elementy eksploatacyjne do chromatografii GC 

 
Charakterystyka 

Ilość dostaw x 

ilość w dostawie 

1. Kolumna HP-88, 100m x0,25mmx0,20m 1 x 1 szt. 

 
 

Część nr IX – Materiały laboratoryjne i eksploatacyjne 

 
Charakterystyka 

Ilość dostaw x 

ilość w dostawie 

1. Czyściwo Rotizell XL2 1500, 1 opak. a ‘2 szt 3 x 1 opak. 

2. 

Żarówki 150W, Halogen Display/Optic lamp, XENOPHOT 64634 

HLX EFR 15 V, 150 W, GZ6,35 3 x 10 szt. 

3. Woreczki strunowe 180x120 2 opak. 1 x 2 opak. 

4. Parafilm® M rozmiar 2 cale x 250 stóp 1 x 1 opak. 

5. 
Worki foliowe firmy Lyondellbasell 60 x110 cm a'25 kg, grubość folii 
0,16 mm 1 x 1 opak. 

6. 
Filtry strzykawkowe Chromafil PP/RC 15 mm, 0,45 m opak. a’ 800 
szt. 1 x 1 opak. 

7. 
Końcówki do pipet, typ Eppendorf, poj. 100-1000 μl, opak. 
a'1000szt. 1 x 2 opak. 

8. 
Końcówki do pipet, typ Eppendorf, poj. 1000-10000 μl, opak. a' 100 
szt. 1 x 2 opak. 

9. 
Adapter do wirówki Rotina 420 R firmy Hettich na 4 probówki 25 ml 
nr kat. 5122 1 x 4 szt. 

10. 
Adapter do wirówki Rotina 420 R firmy Hettich na 4 probówki 50 ml 
nr kat. 5124 1 x 4 szt. 

11. 
Adapter do wirówki Rotina 420 R firmy Hettich na 4 probówki 100 
ml nr kat. 5126 1 x 4 szt. 

12. 
Pokrywka higieniczna do wirówki Rotina 420 R firmy Hettich do 
kubełka 5092  nr kat. 5093 1 x 4 szt. 

13. 
Statyw do pipet szklanych, tworzywo PS 200x130x265 m, 32 
stanowiska  1 x 1 szt. 

 
 

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  

Wzorce analityczne przeznaczone do transportu w niskich temperaturach – dostawa w 
opakowaniach zapewniających właściwą temperaturę przechowywania. 

6. Zakres dostawy  

 
Zakres dostawy do miejsca użytkowania (siedziby Zamawiającego) powinien 

obejmować:  

 odczynniki chemiczne i wzorce analityczne 

 urządzenia i aparaturę fabrycznie nową 

 sprzęt laboratoryjny fabrycznie nowy 

 certyfikaty analizy do wzorców 

 karty charakterystyki 
 

7. Gwarancje oczekiwane  

 każda pozycja dostawy, która nie spełni wymagań w zakresie jakość lub czystości  
zostanie zastąpiona przez Dostawcę pozycją wolną od wad na koszt Dostawcy  

 

8. Zakres oferty technicznej  

Oferta techniczna powinna zawierać, co najmniej:  

 W przypadku części V specyfikacji karty katalogowe na podstawie, których będzie 
można dokonać sprawdzenia założeń i wymagań technicznych. 

 W przypadku pozostałych części specyfikacji od I-do IV oraz od VI – do IX deklarację 
Dostawcy o spełnieniu wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji  

 

 


