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1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego z detektorem 

płomieniowo-jonizacyjnym z elektroniczną regulacją ciśnienia (FID z EPC) na potrzeby 

Zakładu Analitycznego. 

2. Założenia  

Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z elektroniczną 

regulacją ciśnienia (FID z EPC) dedykowany do analiz próbek technologicznych i roślinnych 

będzie stanowił element wyposażenia Zakładu Analitycznego. 

 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia  

Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z elektroniczną 

regulacją ciśnienia (FID z EPC) wyposażony w: 

 
a) piec z: 

 

 układem elektronicznej kontroli pneumatyki w zakresie co najmniej 0-100 psi, 

 dokładność układu kontroli pneumatyki (EPC) ≥ 0,001 psi, 

 maksymalną temperaturą pracy co najmniej do 450°C (z przyrostem nie większym niż 

0,1°C), 

 maksymalną szybkością zmiany temperatury pracy co najmniej 120°C/min., 

 czasem schładzania z 450°C do 50°C nie dłuższym niż 4 min., 

 pojemnością co najmniej na dwie kolumny, 

 możliwością zainstalowania co najmniej dwóch dozowników, 

 możliwością zainstalowania dwóch autosamplerów, z karuzelą na co najmniej 16 

fiolek każda, 

 zintegrowany układ kontroli pneumatyki umożliwiający dostrajanie ciśnienia na czole 

kolumny celem odtwarzania czasów retencji niezależnie od długości kolumny oraz 

ilości powtórzeń nastrzyków 

 

b) dozownik typu split/splitless z: 
 

 maksymalną temperaturą pracy co najmniej do 400°C, 

 maksymalnym splitem co najmniej 7500:1, 

 elektroniczną kontrolą przepływu przedmuchiwania membrany zapewniającą 

powstawanie pików o nieznanym pochodzeniu, 

 z systemem uszczelniania dozownika z odkręcaną górną jego częścią w celu szybkiej 

i łatwej wymiany liner’a, 

 



c) detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) z: 
 

 limitem detekcji nie gorszym niż 1,4 pg C/s, 

 dynamicznym zakresem liniowym nie gorszym niż >107, 

 częstotliwością próbkowania co najmniej 500Hz, 

 maksymalną temperaturą pracy co najmniej do 450°C, 

 

d) autosampler: 
 

 o pojemności co najmniej 150 fiolek 2ml, 

 w zestawie strzykawka 10µl z możliwością zainstalowania strzykawki o pojemności 

100 µl, 

 opcjonalnie z możliwością zainstalowania modułu wygrzewającego fiolki, miksera 

oraz czytnika kodów paskowych. 

 

e) sterowanie/inne: 
 

 chromatograf kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego licencją Chemstation 

(wymóg aktualizacji programu do najnowszej wersji),  

 dedykowany do chromatografu zestaw  komputerowy wraz z monitorem 21”, 

 zestaw akcesoriów niezbędnych do uruchomienia i prawidłowej pracy aparatu, 

 wymagana komunikacja LAN dla wszystkich modułów chromatografu, 

 możliwość połączenia z detektorem masowym typu Q-TOF tego samego producenta 

co dostarczany chromatograf gazowy zapewniającą pełną kompatybilność sprzętową 

i programową. 

 

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:  

 Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z elektroniczną 

regulacją ciśnienia – 1szt., 

 Zestaw komputerowy wraz z monitorem 21” – 1szt., 

 



6. Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 

 wymagany minimalny okres gwarancji – 24 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. 

 

7. Wymagane przepisy i standardy 

 deklaracja zgodności, 

 oznakowanie CE, 

 serwis w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych związanych z 

oferowanym urządzeniem 

 

8. Zakres oferty technicznej  

Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej:  
 

 informacje techniczne (karta katalogowe lub charakterystyka) chromatografu 

gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z elektroniczną regulacją ciśnienia 

na podstawie, których będzie można dokonać sprawdzenia założeń i wymagań 

technicznych. 


