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Załącznik Nr 5 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Urządzenie do automatycznej ekstrakcji lotnych związków organicznych i przygotowywania próbek 
Wymagania minimalne 

 
- Autosampler musi pracować w osiach XYZ oraz musi posiadać możliwość programowania nakładania się operacji 

przygotowania i dozowania próbek, celem skrócenia czasu pojedynczej analizy 
- Autosampler musi zapewnić możliwość dozowania próbek ciekłych oraz gazowych do różnych dozowników w 

tym dozownika typu split/splitless 
- Autosampler musi być wyposażony w moduł do przeprowadzania mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) w sposób 

automatyczny. Zestaw musi zawierać moduł do wygrzewania tradycyjnych włókien do SPME oraz SPME arrow z 
możliwością grzania w zakresie od 30 do 350°C i regulacją przepływu gazu do 6 ml/min 

- System musi zawierać uniwersalny moduł strzykawki z możliwością dozowania cieczy w zakresie od 1 do 1000 µl 
oraz przynajmniej 5-cio pozycyjną stację na rozpuszczalniki (minimum 5 fiolek) 

- System musi zawierać uniwersalny moduł strzykawki z możliwością dozowania gazów w zakresie od 1 do 2,5 ml, 
z możliwością rozbudowy do min. 5 ml. Uniwersalny moduł strzykawki musi posiadać opcję grzania w zakresie od 
35 do 150 °C 

- Zestaw do analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace, HS) musi zawierać stację mieszania i podgrzewania 
jednocześnie przynajmniej 6 próbek w zakresie temperatur od 35 do 200°C 

- Podajnik musi być wyposażony w minimum dwie tace na fiolki; o objętościach fiolek 2-10 ml 
- Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego chromatografem gazowym Agilent 6890 
- Wszystkie operacje przygotowania i dozowania próbek muszą być sterowane za pomocą jednego sterownika 

obsługiwanego z poziomu programów ChromaTOF lub Chroma TOF-HRT posiadanymi przez Zamawiającego 
- Gwarancja minimum 12 miesięcy, maksimum 36 miesięcy 
 
 
 
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. 
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