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     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

Przystawka TLC-MS 
Interface TLC-MS z głowicą 

Przystawka TLC-MS/Interface TLC-MS z głowicą 2 x 4 mm, do wszystkich typów IC spektrometrów mas 
wraz z oprzyrządowaniem peryferyjnym, w skład którego wchodzi: 
1.    Półautomatyczny aplikator TLC: 

1.1. Do nanoszenia plam na płytki szklane i folie o wymiarach min. 5x5 cm maks. 20x20 cm 
1.2. Odległość nanoszenia na oś OY  min. 2 mm maks. 180 mm w krokach przynajmniej 1 mm 
1.3. Strzykawka 100 µL 
1.4. Możliwość dozowania próbki min. 0,1 µL do maks. 5000 µL 
1.5. Do nanoszenie próbek w postaci pasm i punktów z prędkością min. 10 nl/s max 250 nl/s 
1.6. Sterowanie z komputera i z panelu zewnętrznego 
1.7. Nanoszenie w strumieniu sprężonego powietrza lub azotu 

2.    Aparat do dokumentacji płytek TLC/HPTLC wyposażony w: 
2.1. Lampy UV 254 nm, UV 366 nm, światła białego odbitego i przechodzącego 

              - Lampy włączane są automatycznie z komputera 
              - Możliwość manualnego włączania lampy 

2.2. Kamera CCD 12 bit - sterowanie kamery za pomocą oprogramowania zainstalowanego na 
komputerze 

3.    Oprogramowanie posiadające następujące funkcjonalności: 
3.1. Analizę ilościową chromatogramów TLC z wykreślaniem krzywej kalibracyjnej 
3.2. Wycinanie ścieżek z różnych płytek i porównywanie ich na jednym obrazie 
3.3. Zapis zdjęć w formacie zgodnym z GLP z możliwością transferu zdjęć płytek do innych 

dokumentów 
3.4. Sterowanie wszystkimi oferowanymi aparatami 
3.5. Tworzenie raportu analizy ze wszystkich kroków TLC 
3.6. Oprogramowanie chronione hasłem z co najmniej 3 poziomami dostępu 
3.7. Możliwość uzupełnienia zestawu o kolejne aparaty i podłączenie do tego samego 

oprogramowania. 
4.    Zestaw komputerowy odpowiedni do oferowanego oprogramowania wraz z drukarką kolorową.  

Oprogramowanie zainstalowane i gotowe do pracy. 
Gwarancja: minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy. 

Użyte powyżej typy, oznaczenia  mają charakter przykładowy i służą wyłącznie dokładnemu zdefiniowaniu 
minimalnych wymagań technicznych. Zamawiający dopuszcza aparaturę o jakości nie niższej niż będąca przedmiotem 
przetargu, spełniającą postawione wymogi techniczne i formalne (opisane w załączniku nr 1). Do oceny i porównania 
zaoferowanej aparatury użyte będą wyłącznie wyspecyfikowane parametry techniczne i eksploatacyjne. W przypadku 
zaoferowania aparatury budzącej wątpliwości Zamawiającego ciężar udowodnienia równoważności leży po stronie 
Wykonawcy. Zamawiający wymaga podania jednoznacznych nazw handlowych oferowanej aparatury oraz jej 
dokładnego opisu technicznego, potwierdzającego spełnianie wymaganych kryteriów. 

                        Kierownik  
          Działu Aparatury Naukowej  
                  
                   mgr Ryszard Lew 

     Zastępca Kanclerza 
                                                                                                       
  
                                                                                                             dr Tomasz Jędrzejewski 


