
  

 

Sygnatura: ZP-064/2017(pno_25/17) 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Zestaw do ultraszybkiej wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC 

w pełni zautomatyzowany i skomputeryzowany, składający się z następujących elementów: 
 

Dwutłokowa pompa gradientowa, biokompatybilna: 

 Formowanie gradientu dwuskładnikowego po stronie wysokiego ciśnienia 

   Zawór wyboru dwóch rozpuszczalników spośród sześciu, 

   Kontrolowana szybkość przepływu eluentu: w zakresie min. 0,001 do 5 ml/min z krokiem 0,001 ml/min, 

 Zakres ciśnień roboczych: do min. 1500 bar w pełnym zakresie przepływu  

 Dokładność przepływu – równa lub lepsza niż ± 0,1 % 

 Precyzja przepływu < 0,05% RSD 

 Sześciokanałowy system odgazowania próżniowego on-line – wbudowany w pompę 

 Zakres tworzenia gradientu od 0 do 100% 

 Dokładność tworzenia gradientu – równa lub lepsza niż ± 0,2% 

 Pełna kontrola z poziomu oprogramowania   

 Wbudowane funkcje walidacyjne 

 Automatyczne przemywanie tłoków w standardzie 

Autosampler, biokompatybilny: 

 Cykl nastrzyku autosamplera do 10 s 

 Zakres ciśnień roboczych do min. 100 bar 

 Zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01 µl do 25 µl bez zmiany pętli i strzykawki 

 Pojemnik na min. 210 fiolek o obj. do 2 ml 

 Automatyczne rozpoznanie rodzaju zastosowanej tacy (czytnik „barcode”) 

 Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +40 °C 

 Precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD dla nastrzyku 1 µl 

 Możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki 

 Carryover: < 0,004% dla chlorheksydyny 

 Wbudowane funkcje walidacyjne 

 Pełna kontrola z poziomu oprogramowania   

Detektor UV-VIS z matrycą diodową 

 Zakres długości fali co najmniej 190-680 nm 

 Liczba elementów światłoczułych: min. 1024  

 Częstotliwość zbierania danych: min. 200 Hz 

 Dokładność długości fali: ±1.0 nm  

 Automatyczna kalibracja liniami D2, weryfikacja za pomocą wbudowanego filtra z tlenku holmu 

 Szum: <±3 × 10–6AU, przy 230 nm 

 Dryft: <5×10–4 AU/h, , przy 230 nm 

 Programowalna szerokość szczeliny: 1 nm, 2 nm, 4 nm lub 8 nm 

 Rozdzielczość optyczna: 1 nm 

 Rozdzielczość widmowa < 0,5 nm 

 Wbudowane funkcje walidacyjne 

 Celka przepływowa o drodze optycznej 10 mm i objętości max. 2 µl 

Oprogramowanie 

 Pracujące pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 

 Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania 
danych HPLC, 

 Możliwość eksportu danych do programów Microsoft Acces i Excel 

 Możliwość tworzenia własnych raportów 

 Architektura klient-serwer 



  

 

 Kontrola wszystkich modułów chromatografu 

 Wbudowana baza danych  

 Wbudowane procedury kwalifikacji IQ, OQ/PQ 

Komputer nie gorszy niż: procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 1800 pkt. 
lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami, np. PCMark 2005 (przez 
„równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe), pamięć 8 GB, HDD 500GB, 
napęd 16 x DVD +/-RW, karta sieciowa, monitor LCD 23”, Windows 10; drukarka laserowa, kolorowa 

Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami 

Dodatkowe wymagania  

 Gwarancja co najmniej 12 miesięcy 

 Instrukcja obsługi w języku polskim lub języku angielskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla 
prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika 

Serwis gwarancyjny świadczony przez Wykonawcę, uruchomienie i co najmniej dwudniowe przeszkolenie w zakresie 
obsługi i eksploatacji zestawu. 
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