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1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gradientowego wysokociśnieniowego 

chromatografu jonowego (HPIC) do analizy anionów i kationów organicznych 

i nieorganicznych  na potrzeby akredytowanego Laboratorium Badawczego. 

2. Założenia  

Gradientowy wysokociśnieniowy chromatograf jonowy (HPIC) do analizy anionów 

i kationów organicznych i nieorganicznych będzie stanowił element wyposażenia 

akredytowanego Laboratorium Badawczego.. 

 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia  

Gradientowy wysokociśnieniowy chromatograf jonowy (HPIC) do analizy anionów 

i kationów organicznych i nieorganicznych o parametrach: 

Lp. Wymagane minimum 

1. Modułowy chromatograf jonowy, w którym materiał części stykających się z fazą 

ruchomą jest odporny na kwasy i wodorotlenki oraz wolny od metali (PEEK). 

Chromatograf musi umożliwiać obsługę kolumn o standardowych średnicach (2 i 4 

mm), kolumn kapilarnych o średnicach 0,4 mm oraz kolumn z wypełnieniem 4 µm, 

które generują ciśnienia wsteczne do 35 MPa. 

Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB 

2. System musi zapewniać: 

- równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów lub kationów oraz anionów 

chelatujących w różnych próbkach, 

- pracę jednej linii analitycznej bez konieczności pracy drugiej linii. 

3. Zespół pompujący złożony z pompy izokratycznej i gradientowej: 

- gradient co najmniej czteroskładnikowy, 

- pompy seryjne dwutłokowa, 

- ciśnienie maksymalne: co najmniej 35 MPa. 

- zakres przepływu co najmniej: od 0,001 do 10ml/min, 

- wbudowany degazer eluentu. 

4. Moduł chromatograficzny: 

- dwa zawory nastrzykowe Rheodyne wykonane z PEEKu, 

- moduł automatyzacji z zaworem wysokociśnieniowym i niskociśnieniowym. 

- dwa termostaty kolumn pracujące w zakresie od 18 do 40oC ze skokiem 0,1oC 

oraz w zakresie od 10 do 70oC ze skokiem 0,1 oC. 



5. Dwa cyfrowe detektory konduktometryczne kompatybilne z samoregenerującymi się 

tłumikami jonowymi: 

- automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od 

wielkości rozpoznawanego sygnału, 

- zakres pomiarowy co najmniej: od 0 do 15  

- ciśnienie robocze celi co najmniej 8 MPa, 

- objętość celi poniżej 1 µl. 

6. Detektor UV/VIS: 

- pomiar przy jednej długości fali, 

- zakres długości fali co najmniej od 190 do 900 nm, 

- dokładność długości fali +/- 1 nm, 

- poziom szumów: +/- 2,5 µAU przy 254 nm, 

- dryft < 100 µAU/h, 

- cela oraz inne elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane z PEEK 

7. Moduł pneumatyczny do reakcji pokolumnowej złożony z naczynia ciśnieniowego na 

reagent oraz pętli reakcyjnej o objętości z zakresu 375 – 400 µl. 

8. Automatyczny podajnik próbek: 

- pojemność co najmniej: 120 x 1,5 ml, 

- programowalna objętość nastrzyku dla zakresu od 1 do 100 µl z krokiem 0,1 µl 

oraz dla zakresu od 100 do 7500 µl z krokiem 1 µl, 

- powtarzalność nastrzyku: <0,3% RSD przy 20 µl w trybie przepełnienia pętli, 

- zawór wysokociśnieniowy do podania próbki do dwóch zaworów nastrzykowych, 

- naczynka o pojemności 1,5 ml zabezpieczone septami w ilości 100 sztuk, 

- podajnik musi zapewniać podawanie próbki na kolumny koncentracyjne o 

ciśnieniu wstecznym do co najmniej 0,65 MPa, 

- komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. 

9. Kolumna analityczna (4 x 250 mm) z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do analizy 

anionów organicznych i nieorganicznych dedykowana do eluentu wodorotlenkowego: 

- wykonanie z PEEK-u, 

- maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 34 MPa, 

- zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione 

żywicą na bazie kopolimerów organicznych, 

- kolumna analityczna wypełniona żywicą o uziarnieniu nie większym niż 4 µm, 

- kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie od 0 do 14 oraz 

rozpuszczalnikami organicznymi, 

- kolumna pułapkująca o maksymalnym ciśnieniu roboczym przynajmniej 34 MPa 



umożliwiająca wykonywanie analiz gradientowych, 

- pojemność: minimum 280 µeq. 

10. Tłumik/wzmacniacz anionowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu 

oprogramowania: 

- typu membranowego, 

- pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy 

wody, 

- pracujący bez konieczności podawania agresywnych odczynników, np.: kwasu 

siarkowego, 

- minimalna pojemności tłumienia 200 µeq/min, 

- objętość martwa poniżej 50 µl. 

11. Kolumna analityczna (4 x 250 mm) z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do analizy 

kationów I i II grupy głównej, amonu oraz amin alifatycznych: 

- wykonanie z PEEK-u, 

- maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 34 MPa, 

- zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione 

żywicą na bazie kopolimerów organicznych, 

- kolumna analityczna wypełniona żywicą o uziarnieniu nie większym niż 4 µm, 

- kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie od 0 do 7, 

- pojemność: minimum 2 400 µeq. 

12. Tłumik/wzmacniacz kationowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu 

oprogramowania: 

- typu membranowego, 

- pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy 

wody, 

- minimalna pojemności tłumienia 100 µeq/min, 

- objętość martwa poniżej 50 µl. 

13. Zestaw trzech kolumn wraz z kolumnami ochronnymi do analizy metali przejściowych 

oraz anionów chelatujących o długościach 150 lub 250 mm i średnicach 3 - 4 mm 

wykorzystujących mechanizm wymiany jonowej lub tworzenia par jonowych. 

14. System do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania chromatografu jonowego 

składający się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do 

obsługi chromatografu. 

Program musi umożliwiać: 

- przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, 

- sterowanie i akwizycję danych z dwóch kanałów w tym samym czasie, 



- tworzenie i przesyłanie baz danych, 

- transfer raportów z pomiarów do formatów PDF, MS Excel (.xls) i tekstowego 

(.txt ) 

- komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB, 

- parametry minimalne komputera: procesor przynajmniej klasy i5 3,2GHz, dysk 

twardy 1 TB, DVD +/- RW, pamięć RAM 8 GB, monitor LCD 21,5", klawiatura, 

mysz optyczna, system operacyjny Windows 10, drukarka laserowa, pakiet MS 

Office. 

 

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  

- dostawa do 10 tygodni od daty podpisania umowy, 

- przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w cenie oferty (czas szkolenia 

wieloetapowego – minimum 16h), 

- 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:  

 Gradientowy wysokociśnieniowy chromatograf jonowy (HPIC) – 1szt., 

 Oprogramowanie kontrolujące pracę chromatografu – 1szt., 



 Zestaw komputerowy z drukarką do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania 

chromatografu jonowego– 1 szt. 

 

7. Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 

 wymagany minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy, 

 instrukcja obsługi w języku polskim/angielskim (dostarczona wraz z dostawą 

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 

 

8. Wymagane przepisy i standardy 

 Deklaracja zgodności 

 Oznakowanie CE 

 Autoryzacja serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych 

związanych z oferowanym urządzeniem 

 

9. Zakres oferty technicznej  

Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej:  

 

 informacje techniczne (karta katalogowe lub charakterystyka) chromatografu 

jonowego na podstawie, których będzie można dokonać sprawdzenia założeń i 

wymagań technicznych.  


