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/

Na podsta% ie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U,20 17 poz. 1571) )„ w
loku postcpowan ia O udzielenie zilmow cn ja pul) I iczilego na Dostawę Zespołu a pa ni tury badawczej
do cliii, ma togra licznej :in ality i ostrii ni cn ta mej bioaki ywnych O raz D iCI)eZ)ieCznyCł] związków
Iicterooraiiicziiycłi, Zalllawiiiacy przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specytikacji
istotnych warunkow zamówienia wraz z wyiaśllienialni.

Część I

I”ytaiiie I

( „:i” Zarn uw/a/in 1 ik q niśi : w/in J ić w/e do: Y ti” z/ka I „TV / waenjata „go od / „mp. — 100°C ( W opi /1 cno) z
n,ak,%3 „Ula/tuj s:i” bA o,yen ir: III/a 70 ut „oz hi / /r: „nia j nin m/ani / /t ąnp „rafia i”.”

Odpowiedź:

Zaiitwiajiicy dopuści zaoferowanie dozownika RTV pracującego od temp. — I oo°c ( w opcji cno) z
itiaksyiuilna szybkościi grzania 870”C”inini.
Zin1a% iajacy nie wyniflL zgody iii zaoteniwanie dozo%nika PTV pracujacego z trzema narostami
lei O C rat ary.

Pytanie 2:

C :i” LDjJ (Z 1%/I I/at i” (t( pzis:t :i j o/i „tle : (Y/N ja c:t cc:et I/0 hwać tnę o/a to za/U i”cot”o /„r:e: zus/osm eanh
doi ki/k ( i It go /]h ni kuć idnipok Y UL „go In.: koj zk „i-:, n „śe/ grzania kwadrupoli?

Od powiedź

Zamawiający dopLis/cza olcrte z opcia ezkszezelila kwadnipola analitycznego przez zastosowanie
dodatkowego H Itra kwadrupo owego bez hon ecznośe grania kwadrupoli.

l”ytauic 3:

1” /01110% hi/tu I ćlopzr / o/t th :at iti ojat u aparat hi: autoliza/I 1:171 O Cl Ci : nia :i od/a jonon
1k i/At) It”l”JlI Lit Ct „Ol I/t III (C/2%” 1 m( „Iti VCt „:t”tJ/a t”od/a Joi z Ów be: koiz /eć :005cl : ipo%”ieh :a; i/a

pt „k/jonit „trit?

Odpowiedź:

Zaina%yiiijacy dcipusci
dodatko\XyIll gazeli ale
spektronxel 1U.

olerte zawienljaea aparat bez automatycznego czyszczenia źródła jonów
z nożliwoscia czyszczenia źródła jonow bez, konieczności zapowietrzania

l%tanie 4:

Pytanie dotyczy zapisu

3. I lektI)llicznL dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż (1,002 psi (na doach i
Kontrola detektorach)
Pimuinatyki pełna elektroniczna kontrola elektroniczna kontrola przepływów i ciśnień

wwwiw.Iod::.pl
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yi.

jM,c INf

.1” JM{ cN/%i”x

tt/.L IW

koi pensaca zoli iii ciśnienia aLiiios[crYc;ncti w czasie rzeczywistym
. noyliwosc preniiiiowania IlilililliUlli 2 flalt)StOW

1/C1) I )1W LI/c Śfl Cfl

. nozliwość precyznciti (1dLWOr/etiiL chromatograficznych

czasów retelicji poprzez dcistrajaiiie cti1iclIia na czole kolumny z
wykorzystiiiiein iiitidt:Ici kontnili piieuriiatyki:

UpCt7iiiic” pic 15011Y O dopiin:etzic O I :cLit”/c:osci IŁSŹCILI”it”łiiŁI c/.ytiic”lnd lici po:/ccmie 0,01 Psl

c//c I %i”s:L sil h/i byic”i i/6 LI” ak/cn/n pi U „nnniiyci u „go.

Jt”i w hott”h”m ulko pcn”umc”ir nzcn-A<”(uwoici be: :necc”lIia /ii”cJhii”tilctĘO. Oli IV ic”anmkac”h

/ab Wc den/i lic li is ft ni U „l-:ali „i / II/c „fiU 1:/ci li /c sprawcL „i z/a.

Doc/uM oi lo nr:cid:c „Ilu” pI-:c „: I ZUS nt J I”citlc” 111cl U/c „tui „r”:lfl /?011 uzi (n jw li”! altu/i ros ci ttasc t”c”h „lic •/i

cit-ci: /UlIric”itc lvii minio po:onuuc” got”szi”cb pcurcnnc”Im”un” tu: spc”t”rfikoii”wn”.

(hipo „c”h”dż:

Zainawiajacy nic yyncża zNt)dy nil zillilne systetiii, O rozdzielczosci LJstit%VICIUiI cisi)iCliit na poziomic

OJ) I psi dla wszysLkich eleIncljló\\ ukladu pnculiiatcznego.

I”yt;iiiiu 5:

Pylanic dotyczy zapisu

j:iw • dokladcioic usiawien crxlIicnia nic gorsza ii; 0,002 psi (na dozownikach i

koni oli I”iicumciyki detektorach)
• pcna elektroniczna kontrola elektroniczna kontrola przepływo%% I uisnień ca/11%

koinpcn_at-ja zmian cisnieitla a iicJxlCfl”cziicQ() W C/aSie r/eczYWiSi\ai

• lmIozli%yc)sc plocraniotyania inini:ituiii 2 narostc”I\y przcplywu/eiśnienia
nciżl i%O5C prccył\ jimeco od(\yol•/enia Chrl)IUalOLtratiCY?IycIi C7.3Nc)\% rei.”ncj i

poprzez do%tlaianie ciŚnienia na czule koluitiny / wykor,”ystanteiit titoduln

k cmroli pilcuinatyki:

I rc „Sini L 5 I Ł u”: lCcltih”lIic filo: /i ic”( )\ „J od! in ultc iti/a c tas w ft „1 „I U// i za :a.% ich/c in „A or:i ic Iii/d l/mi/o tj

/nc/t”Xsciit /„c”!t”flc //. Asi u, mtwaa lcj”Sci, pcltll(”ll”tC tat” hicern/e II- ii”arnmzhi i,ShnI”ionL”cli /cciranlen”ąiLl”

c i/ii n”caunoi ti 1 „Ii

Nic” via c M :e k Iii/c „clić mści wi”koncnz/u ci: 5 lic isur:) „A o ii krn lOt Mm „L „li jak /0 ma Iii/c 75Ł „c I I p1: i/Icic /4 są

d )S/t”c i/ali/ci t „iśtih „n/ci ncu c tc M 4 dutian

L)oclcUA Sieć” Lt”,CI”.y!%mc” /UCI” cIcillI”( li (Ifc”f”O)l”amI(” /?cc: ilcis fila/ci i,idc”A.n n”ic”tlcJ/ JciAP SiciIic/W3/OliI”

paramc”n” c//ci Accde m cniulltu,

Odpowiedź:
/aiiiawiajacy \4yrażic zgode ja nlożIi\4oŚć odtwarzania czasów relenej I na zasadzie wykorzysian ca

liniowych I „dcksow rctenc I.

l”ytcinic 6:

Pytanie dntyczy zapisu

„„[II!,

*c”c cci*t”

AL 017

OEKO-TEX®
STANDARD

5. Detektor „lur I
detektor Ms/Ms typu potrójny kwadrupol (zoptymalizowany do
cli roi natogra Iii gaz )WCj

-= „zmdlo1onowdo El wykonane z inei1ąe rninimum dwoma żarniki

www.iw.Iodz.pI
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(li l:i iaieiiti ii)

• zrodlo jonów (10 jonizacji chemicznej Cl
• w”zanie hodktjoiiow (Iti iliiTiiIilUii] 350 °C
• grzanie kwzitlnipoli w zakresie temperatur od temperatury minimalne.j nic

wyższej niż I OC do co najmniej 200 „t
• zakres nas dolny zakres nie większy niż 10 in7z górny nie mniejszy niz 1000

iŁ!

• iiitiżl i%YOSC programowania enercii kolizyjnej w komorze do i mi num 60 eV
• szybkość MRM — co najmnw 800 przejść sekundę
• iiiożliwosć wykonywania automatycznego lub rccznego strojenia aparatu
• system pi”ózn owy — pompa turboinolekularna o wysokiej wydajności

chłodzona powietrzem
• I mit detekcji instrumentu w trybie I l MRM nie gorszy niż 4 fg CPN dla

nast rzy ku I r”1 mieszaniny wzorcowej CPN o steżen iu 10 1/tl (speeyflk;icja

p twi e rdz im przy iii stalaej i)
• eznlość w trybie Pl MS/MS (MRM) jtiS:N RMS co najmniej 15000: I dla 100

tĘ!LI Ol-N (speeyl5kaeja retereneyjna producenta, potwierdzona przy
i osia laej i
„for 2

• detektor wychwytu elektronów (ILU) o czułości nie gorszej niż 4,5 fg!tnl dla
li ndzniu

• zakres liniowy powyżej 5 x I o4 (Ha lindanu
• szybkość zbierania danych minimum 50 I Iz
• dok ladnośe ustawień ciśnienia tj la gazu pomocniczego (make—up) —-0,00 I psi
• nutksyniztlna temperatura pracy nhiilimulia 400 °C

możliwość rozbudowy o dwa z poniższych detektorów:
• przewt)dI1ietwl termicznego (TCD)
• płotnieniowo—joitizaeyjny (I-II))
• azott)wo los torowego (N P D)

_______________________

.jiłoni ieniowo—totometiyeznego(FPD)______________________________

/ ros illit” (I t/t Jfn(, : C:t nn u mt „/11/: w”:l in/c nielot/t rui”: cni aul/a kwadrrq”o/i li, C „: ysto,yc 1, Nas:a jak I

i i”s:ysth it” / o:a jt „t (iz1ifirnti na Swh It” stos uja /1? „Clv wsi „p/z(” li” JU 7k/t .:t”il in : itieuln viii in ateu”wk”in / fl”I II -

h ly(zdl”tipo/a.

Ut ):1y/tz: ali/t gi”:c III/t „fli /t st nn I/t J wet/ci/In : „c n/i wh”ks:ego :zcw hr cm”,g/i / b tzic „:nk” tv/ho i” kici „st/i

zzsimh”ek, n”//-Lo Li „slad lit) s/tą m/jako ni iiiiiii dna iyartośt). J „0111 d/o jest to n „:it” /u:anh” 5/05/) tyĆ UZt”

0j?tIti”Iłk)lt”tIIZt” tv/kii j”;:e:jt”din go p;”odict”ntti.

Naca o/er! a O /e/”1j 01 rac /„ed: te „n”: t”it:tid : k wach”zq”o/ani / nyk „nanym I : ni olibden II, in etc i/ii i/lei „lin „go /

° nt „x o.

Odpowiedź:

Zainawiajacy dopuszcza inne metody” utrzymania kwadrupoli xy czystości niż wygrzewanie.

Pytanie 7:
Pytanie dotyczy zapisu

S

6. Autosainpler • wyposażony w niezbędne moduły do prowadzenia analizy na dwóch torach
jednoczenie (tj. na torach MSMS i PUD).

• taca na ni in i in nin 150 tiolek z chlodzeni cm próbek do in mm alnej temperairy
nie większej niż 10 „C
promowal na szybkości nastrzyku --

. programowania głębokość próbkowania
• kompatybilny co najmniej ze strzykawkami o pojemości 10 gI
• zakres nastrzykti od minimalnej objętości nie większet niż 0,01

wwwiw.Iod. U
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\Aiło kien n ictwa

auk>sainplcr yposażo<y w c..yznik kodów kreskowych oraz miejsce do
gr/ania i llIiCs/;lliia WOlIki

t/t p iis:cta Pańs I <tO t/t „lit I Itl in”:cuh lift” cl li/c l.yWflplt „n”t?i lJt „ ZUfl 10 I Illit Z0l 7(7 p161; t”k ? qn7a

J/t it Lt „tacI /0v! :t leci „t/t lito z/t harc/Z/tj pr: <„t Iti/t iti li” Ul It Kufle :witck alt orgclflI(.”ZI uch / :aj )t”lt”Iltcl???% (tik ft

„0;” Ul CO? lit”,

Gil 1)0W „C< Iż:
/.ar;IilwJ;ljacy nie WJ\ niza /L0(IY lit dosliii”eiciiic uiyitlzenia \yypo izonego W tuioiunpler licz gr/ania i
iLe.Ztłlla pn”l;ek.

(„zew 2:

I”i”Iaiiie 1:

(„/„ J;iIniLwiaIacy (lŁUści urzadzenic. klórc2O poziom zuinów jet nie wickszy iuż ± < x 10

Od powk”di:
Z:iill.LwItj;icy dopuszczti urzadzeni,,. kioiego liozii>m szuni;w jest nie wickszy niz ± 8 x 10

I”ylauic 2:
(jy /;trltilwii4itcy tlopusci urt:id,cnie, ti ntkre,Je przepływu 0,00 I do Om I min i krokiem co

0.00 I ri I 01 iii, kióre cechuje zdec3 dow:triie lepsza dok I:idiioś przeplywu: 0, 1%?

Od 1mwicdż:

Z;tiiiawiajacy dopuszcia uriiidzeiiie O i;ikreie przepływu 0.001 (10 10 nilrnin i krokteiti co 0001
ni ruin, które cechuje dokładność przepływu 0. 1%.

Py(anic 3:
ty ZaI;litwiaj:Lcy dopuści urzadzeuje, O wpóIczynniku przeniesienia nie w iększyiu niż Q004% i o

pO1cnhIlości I 20 Ilolek I „5 lub ttii”? W pnypudku dużego oblożeri iii probkam i urpdzenie umcE.i Wid

z,cstosowanie piy(ck dołkowycli o łącznej pojemności ponad I 150 prób.

Odpowiedź:

tiu:twiajacy dopuszciii unudzenia ś< wypoiczynniku przeniesienia nie wickszym niż 0.004%, nie
tlopuszcza poeinnoci mniejszej niż 200 łiolek 1.5 lub 2 ml.

I%lanie 1:
(/} Zutiiiawiaiucy dopuści deleklor, kioregi> pioduceitl specyiikuje rozdzielczosć piksel<nya”?

(kl pow kiiż:
Zaiiiaw ut,icy dopuzcnr derektor. kióreeo producent specyFikuje rozdzielczość pikselow :1.

I”y(anie 5:
(1) /altlaw iaiac doptiśc spekri”onietr iil:ts z cztseiii zmiany” polaryzacji 25 in. Z pełna stal;iłi,”acia

gn;t Iti”?

Od Mfl%”iedż
Lantan iuijacy dopus/c/1 spekironietr in;l Z c/asem zmiany polanzacu; nie wieksiyiu niż 2) ms.

I”yłanit” 6:
(„ty Laniawiuijacy dopuści spekironicir iuui z siyhkościa skanow lilia 15 000 Da5?

Od pow icd ż
Zuuiiawiający dopuszcza spektrometr 111W. Z .%zyhkt”c a skuuunyania nie niniejszą niż Ii 000 Da/s

Ywww.iw.Iod: pl
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Włokiennictwa
Termin skladania i otwarcia ofert ule2a zliIia,ije.

Zaniawiajney zmienki Ireć specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez modyfikację.

N. Opis sposobu przygotowywania ofert jest:

l”ki 13 — Ok”rte l]ale.y złożyć w z;iinknittej kopercie. w siedzibie Zainawiajacego oznakować w

iiasIcpuiacy sposób:

Iiislyiui Wlokicometwa, tu. lr,eiińsk;u 5/15. 92—10.3 Lć”dz

oraz opatrzona J1apPeuui:

„Zcspól a pa nit itry badawczej (10 ciuro lun togra licznej ti na liz instrumentalnej li kin ktyw nych
Oraz nieljezjjiecznych in iazków heteroorganicznych”

Czyć I - chromatograf gazowy (xU-Mi MS lub Część II - chroinatognif cieczowy LC-MS MS

Z (I(Ipiskie tu: „. nie olw lenić przed (1111cm 13.09.2018 do godz. 11.00”
i opa:uyc nazwa i dokladiiyrn adreein Wykonawcy.

Otrzymuje hrznuieiiie:

PLl 13 — ( )k”nc nalez) hit) ć W zanikniciLti kopercie. siedzibie Zamawiajaceo i oznakowac n
iasicpujiicy sposob:

instytut Wiókiennictwa, nI. iirze,ińska S 5, 92—103 Łódź

oraz upatrzona nap i seta

„Zespół aparatury h;udawczej (10 chromatograficznej analizy instru mentalnej bioaktywnych
o raz ti iehezp leczu yclu związków Iieteroo rga Ii icznych”

(„zęść I - chromatograf gazowy (iC-MSMS ilub Część II - chromatograf cieczowy Ik-MS.MS

z dopiskiem: „nic otwierać przed dniem 21.09.2018 do godz. 11.00”

i opatrzyć nazwa i uiokladnyni adresem Wykonawcy.

Xi. Miejsce i term in skład aii ja j otwarcia ofert jest:

()lric nalez\ ylwyć w sicdiibie Zam:uwiajaeceo: w Instytucie Włókiennictwa ni. Brzezińska 5/15, 92—

I 03 Lódż, sekretariat I piętro. w icrniiiiie do dnia 13.09.2018. r. godz. 10:00.

2. l)ecydujace znaczenie dla oceny” zachowanii terminu skiadania oleri ma data tod;iixi w pkwti olbt do
/aiiu,Ln iajaeeo. a ie datajti \\ siania przesyika pocztowa czy kurierka.

- ( )tcrta zlożona po :cmUiiic wska,ariyiii w rozdz. Xl. I nin iejzej Si WZ zostanie in rocoria n ykrmawcy

„odnic z zasadami okreloixyixn n ail. 1 ui. 2 ustawy IYP.

4. Otwarcie oieit IiLNtapi w siedzibie Zanian iajaccio w dniu 13.09.2018r. o godzinie 11.00.

Otrzymuje brzmienie:

XI. Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert jest:

I. OIrtc należy „lożyć w siedzibie Li”rawiajaceeo: iy instytucie Wlókiennietwa ui. Brzeziński 5/15, 92—

103 Lódź, sekretariat I piętro. w lernuinie do dnia 21.09.2018. r. godz 10:00. Ł

Ywww.iw.ioci: p1
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2. Decyduace znaczenie dla OCefl\ zachowania terminu składania oIrt ma data i godzina wptywu oferty

do Zani;iw iajncego, 1 nie lata jej wysłania przesyłką pocziową czy kurierską.

5. Olkrta zlożoiui po leoninie wskiiiiinym w rozdz. XI. I ni tiejszej SIWL zostanie zwroconc wykonawcy

z4odnie z z;isad;iini okreslonymi wart. 64 List. 2 ustawy ł”ZI”.

4. Otwarcie otert n;ist;ipi W siedzibie Ziiuiiwiajaceso IV (111111 21.09.201 8r. o godzinie 11.00.

Załącznik nr 6a dii siwz cilrzyniiije brzmienie;

Szczcaoli)wyc)pixprzcdnhiotuzarnowienla

Częsć I — Ch rom:itogr:i f ii7I)W Z t:iiideniową spektromet rii mas GC/MSMS

I”i)(lSt:I%yOIye Iyylll;Igania tecliiiicziit”:

I .)ystciii ( lIrIull.ilr”gl;itg;I/3”ny. dwiikaiialowy z dozowiiikiern typu P FV, J zownikiein typu

spll sl)litlcss i delekloretn MS typu polrojiiy kwadrupol oraz detektor wychwytu c1tyktroil,u
(I (1))

2. I „iec lult.i posada:
cr1 1h9!lIIllCI h roSłO icilipcrLtur0\yych podcia.s analizy

M zakrc.s teinpeuitur: itd teiiipcraluiy iii ininalnej nie W) /5/LI n iż _5 :t 0WY!Cj

Icilucatury otoczenia do iajnrniei 450 U(_”

• n:iksyiiuilna szybkr,sc urzania nie niższa niż I 10 O( rui]

clilorl,”eiie IKI .{M) do 50 Iw czasie nie dł(iżz\m niż 5 minut

. l:Ickiromiie,”iia • 4I(1k1011106,C U%Lt\4icii cIsiUeiua nie uorsni 1]]! O_002 IJUŁ dOJo\%riklch I detcktro;rch)
Komimrola l”neuiiia(yki • pcliiii clektrrimiic,iia kontrola elektroniczna konirola przephwów i ciśnień uazńw

. koimieisacja znii;ii ciśnienia atiiioslcryczueuL) 1V czasie rzcciy\yisTynl
iliO/liUOic neiuiio\%;u]ia minimum 2 narosminy przepłnyu cbnienia
niozliuosc llrecyzyjmieuo odtworzenia cłiromaiourahcznych czasow retencj:.

4. ljozowmiik lur I
W izowitik wiclolunkcyjny ( n ultimnode. typu PTV)
zakres temi1puriILir rlo,owmiika: od temperatury nie w)zszej niż —100 C (i (lpca cii>) do
co miamuniej 150 (

• 111)/l iw oc pracy w trybie: spi ii moJe. spiitless mode, pLmlsed splii mnodc, pulsud pl mi less

morule
doklimdnosć ustawiania ciśnienia nie wższa niż 0.002 psi
kmnpeiisiiuj;m ymui;m cisnienia aimosteryc,neuo w czasie rzec/vII st\ m
łI]imkyumymlmia s,yhkou urzania dozownika nie niżza niż 870 C mil

prgrali:owane dmy nimi mmli i /iiliOfl narosiow temperatun

dozownik odpowiedni dla wszytkmch kolumn kapmlarnycb O %redn icy od 0.05 do 053
min

Tor 2
rhtzowmimk iypu splim splitless (zakres do 100 psi) z elektroniczna krimiirola pileuiil;ti\ki
chenmiczmmmc imienny
nok IiRłTit)ć tittwici ciśnienia nie gorsza n iż 000 I ps
mtksymialmum teitipcraiura pracy minimum 400 C

imiozliwoc miaslrzyku w trybie pulsed splitless poprawiajaca c.”ułosć o/Mac/co
ś I iW iwy c
stosunek podialti nie gorszy jak 7500:1
dozownik odpowiedni dla wszystkich kolumn kapilarnych o średnie3 od (1,05 do 0.53
limit

e
5. Detektor „I”iii” I

detektor MS/NIN typu poti-Ójuy kwadrupol (zoptymalizowany do chromatogr;mih
ta/o Wet)

tjWW1N. \ą/. 0(1 ::p
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• hódlti jonów do II wykonane z ineilnego stopu. z iiiiiimum dwoma żarniki

(1 l;nnciitain )
— źró(lIo jonów (10 joilizacji chefl]ieznej Cl

• gnanie kódZtjonow (10 ininiinwn 350 C
• irz;ilne k wadrupoli W zakresie temperatur od teniper:itun” minimalnci nie wyzsłs”j

I 10 C do co ii:ijnmiej 200 C lub inne r zwiazania techniczne pozwalające na

utrzymaniu w czystości kwadropuli analitycz,myclt
• zakres riw dolny zakres ue więksi niż O in z górny nic mniejszy niż 1000 rn;z

• IiloŻIIWosc programowana encru:i kolizy,nej w komorze do minimum 60eV

• .szyhkoć MRM — co najmniej 00 przejmć sekundę

• riiOzlRyi)sc \yykoIuy\%ani:l iuloiiialycznego lub recznerLo strojcnia aparatu
• sysleuu rożniow — )Olflpa I urb molekularna O wysokiej wyd ijnosci clulodzomi,i

pow „cli/cli

• li mit detekcji insU”unuentu w try hic li M RM nie gorszy niz 1 ti Ol”N dla nastrzyku I tI

mmUcsnimiiny w zoicowej UrN o stężeniu 10 fg/1il (specyljkacja potwierdzana pizy

umustitliej t)

•czułosc w (rybie 1.1 MSIMS (MRM) niS!N RMS co najmniej 15000:1 dla 100 tflLl OLN

(specylikae1a rekn”cneyjmt producenta, potwierdzona przy instalacji)

Tor 2
• detekior wychwytu elektronów (I CD) o czulości nie gorszej niż 4,5 fg.ml dla li klanu

• z:tk ies li mowy powyżej 5 x I 0 dla lindanu
• s” bkosc zbierania danych minimum 50 I Ii
• dok latliiosć usiawień enienia dla eaz pomocniczego (makc—up) —0.001 psi

• niiksynialna lenuperatuma pracy minimum 400 C

niozliwość rozbudowy o dwa z poniiszych dctektomw:

• przcwiidnict n;i lcrmnicziiego (UJ))

• plonu ic nono—jonizacyjny (I 1))
• izotono—losioniweci, (NPD)

ploiiuiemiio\y(I—liltomuietr”ycyncgo (1:1m1))

6. Autosatnp[er wypos.Lżony w niezbędne rnoduly do prowadzenia analizy na dwóch torach jednoczenie

(tj. ni torach MSMS i lxi)).
taca „a mninimtmu ISO Fiolek z cHodzeniem probek do minimalnej temperatury nie

wiekszej niż 10 V
. progranmwalna szybkości naslrzyku

programowania głebokość probkowania
• konuptii bi lny co najmniej ze strzykawkami o pojemości 10 il

zakres miaslnzyku od minimalnej objeiości nie wiekszej niż 0.01 Itl
tulosanipler wyposazony w czytnik kodow krekmnyyuh oraz mie]see do gu;mnia i

mieszania próbki

7. Ł)prowa:iuiwnnc oproQm”anlowaluie smerujwe pnzrzadem i aumoaniplerenu z zewnetr/nego komputera.

uiiuoil iwiijace pelna kontrole zestawu, analizę bse moką i jakościo\4 a zbierzijmuc (lanc i

slużace do ich opracowania, archiwizacji i 2encrowania rapoflow

• oprowrawowanie hmurowe koiiupatyhilne z oprogramowaniem zamawiającego. li:! które

skl,da sic co najnumiicj wyszczegolnione proramy: edytor tekstu. arkusz kalkulacyjny i

programu (ki tworzenia prezentacji.

: Wymumagammia
dodmlktnye

zestaw instalacyjny do ehrooimograYu wraz z pułapka na linię gazową

aparat wyposażony wymywanie wsteczne kolumny (ang. Backflushing

• aparat wyposażony w moduł umożliwiający czyszczenie źródła jonow bez konieczności

zapowietrzania detektora MSMS wraz z niezbędnym wyposażeniem jeśli jest

przewidziane przez producenta.
• wymagana tylko jedna pompa rotacy na (wstępna) wraz z osloną wyciszajaca

• hui la z własciwymuu gazem do celi kolizyjnej o czystości min 6.0 wraz z reduktorem

(dzierżawa) i wymagana nistalacja do podlączenia
• zestaw startowy akcesoriów do zainstalowania aparatu i rozpoezecia na nim piie

strzykawka o poj. IV uL do autosaniplera. zakręcane tiolki do autosamplera. memlirnty

do dozownika. nkladka szklane do dozowników x 5 sztuk. ferrule. zlączki, itp., dwie

kolumny z wypelnieoiem 5%—tnyl—QS%-dirnetylopn1isiIoksaxu o wymiarach 30 in x 0.25

mm x 0.25 pm. nożyk do przy einania kolumn, lupa o pon iekszernut”u x20.

www.iw.Io:L:.pI
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ioztwór k:tlibnijacy do strojenia aparatu 2 szt.
• fiolki wrazi nakrętkami minimum 500 szt.
• biblioteka MRM na iión, I 000 zwiazków
• bibliowka NIST nie starsza niż wydanie z 2017
• zestaw kotiiput erow kompletny i w pelo gotowy do pracy bez dodaik owych nak ladów

linaiisowyclt z.iwier;iiacy micdzy innymi:

o I niccs,r powinien os iagać W teście wydajnosci PasMark Perlormance

resi co ilajnu iej wynik 10000 punktów l2assinark CPU Mark,
()puhlikrwijne na stronie: http . www.p:Lssiilark.com produelspi.Ittin.

o l”ainięe masowa — I)ysk twardy wykonany w iechnologn 551) min. 512
lI Ś. ponadto komputer milsi być \\ ypi)sażOnY W druei dysk

twardy wykonany w icclrnologii 111)1) non. Tł B SArA III 7200 firn

do wy konywania kopii bezpieczensiwa.

o Karta ir;Lbczni l)edykowiirii karta gl:Liiczlla zoodni z DhcciX 12 min. 4
(iiŚ RAM I )DRS ( )krowana karta gralkzn:t musi Osiagać w tescie
PiLs\Mark Ierjbrn,ance Test co
niltinniej wynik 10000 punktów w G31) Ratiiie. wynik opublikowany
liii stronie: littp wWw.yideocar(lbel)eliiitark.Iiei gpu list.php -

l”ainicć RAM minimum I 6( iB (2x8( iB) 1)1)1(4
Nttlcd opIcniy — I )y[)—RW.
BIOS — BIOS JcO(Iily Zt sJlec\tikacj[l UŁEI.
Kun-i sieciowa przewodowa I.thernet ŁAN 100. 1000 Mhps.
I )eklaiuicja zgodności UL dla olerowanego komputera.
I )iu siut yka —

Wbtidow any systeni diagnostyczny z gratkynyni iiitcrUejscitt u,y(kow, n

ika uiito?Iiwiajauy przetestowanie zainstalowanych koniponctuow

w celu wykrycia

uslei ki w oferowanym komputerze bez konieczności urttcliaruiania sys

ter no operacyjnego. Wbudowany wizualny sysleiti diagnostyczii y

sygntlizujacy pracę L 101), zasilania.

uitiozliwiajacy wykrycie bez konieczności untchamiania systt lnu

(iC filc y 11 ego,

minimalna ilość Portów i zlaczy:

r lx 1 9—pun [[DM1
r lxl)VI
-„ 2x lO-45 (10/100(1000)
r 4x USB 3.0
r 2x USD 2.0

o ( iwaratreja —

letnia gwarancja producenta świadczotla nil miejscu u klienta. Czas re

akcji senyisu - do końca nastepnego dnia roboczo.

W przypadku ulwari dysków twardych. dyski uszkod,. ile pozostuijut li

/ lir t IW UC CLiO.

o 2 Miii on” 24” LCD PulI lID. matowa timiryca

o systctti operac\jny: M—bitowy”

o 2 x U I”S otr—Iiiie j jednakowej mocy ( miitltiuiii 4kW) z czasetit

11(1(117) itiania pracy calego zestawu ( iCMSM S co tła1 tiit:iej 20 niinct

podliczenie do intalaeji 220-230 V 50Hz
• ktiiirwrik:icja l”( — (lirotnatograiw oparciu o interhice Łthetnei (I .AN)
• gwarancja 21 tiiie.i;ice Wymagane warunki senyisu gwaolncyjncgo:
• dostawca zobow a/uje się do hezplatneco usuw ania wad lub usterek w I”rzudniEocic

tiuiowy w okresie gwarancji w terminie nie dluiszym niż 14 diii od zgłoszctt:a przez
7a;iiawiajacego lub innym terminie uzeodnioa\ m przez Strony.

• /e%iutW ttarzcdzi dl) (ii-MS MS
• Insi rokcja obsługi w jezyku aocielsk m i polsk im

5 diii hezpiatnego szkolenia rozdzielonego w czasie (pierwsze 2 dni szkolenia nic później
nit \4 ciago 30 dni od daty zainstalowania urządzenia)

• I )ostawca zohow iazujc się do zainstalowaniaju ienia_urządzania w miejscu

WWW. W.IDd: :.pI 1
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wskaz:inyiii przez zamawianego w terminie nie dluższyin niż X tygodni od dary zawarcia
l-liliowy

Obeiażeiiie rninsowe wynikajace z kosztów transportu, nstaIae i uruchom ienizi,
szkolenia z obsluĘi sprzętu i oprognunowania, instrukcji obsługi w języku polskim
aiigielskiiu po str€nue dostawcy.

I.Jw;tga
Wy in;iga lę koin piet nej 1(01) [Ęii ni eji system ii, ktń 1y będzie g(ltOWy do pracy

Zal1cznik nr 61i do siwz otrzymuje br,micnie:

Szuzegiilowy npijirzedmioiti zamówieni

Część li — Uliromalogni! cieczowy z tandeniową spektronietrią mas

LC-NISJMS

1d stawowe wylililga ilia I ecliuieziie:

l.SYstcm Lhinsiiiieral”cieczowy t delektin”ein MS typu poirojny kwadrupol

2. Spekiriii:eir iiiis • z:ikre llla. dolny zakres nas Ile wiekszy niż 5 in/z 1orIly zakres itias Ole lliIl:ulsży

YW” Imtr(uny Oz ?.000 ni z

kwadrupol • inininialny czis iltiłY nie wiekszy niż I rus

• czis zmiaiiy 1oI:iryzacji: nie dłuższy niż 25 ms

• szitkość sk;iiiowaitia nie mniejsza niż 15 000 Pa/s

• ilość przej%ć MRM: nic mniej niż 550 MRM-ów w ciągu Is

• czti losć I SI w in”bie jonów dodatnich dla I p rezerpiny S N nie aoiy ni2
I 00 1)00: I ( RMS) oraz W trybie jonow uiernaych dla I pg ciilonmfenik1ilu S N
W )l.”/ ii ż I 00 000: I ( RMS”ł

• w\ l1n;Ilnl iednakowa czulo-c w trybie jonów dodatnich ujeninych potw ie”diona

olicjalityiii dokumentem producenta (oficjalna spcuylikacj dostarczona na etapie
skł:uhoiia ofert do przetargu) oraz pomiarem pizy instalacji

• niozl iwoc ezs-szezerua kapilary laczace obszar ciśnienia alntosteryunle1o

i obszar prożn bez konieczności wyrownywan ia ci-niei1ia w spektrometrie. bez lz.w -

..ue in iwa) ja” systemu

3. I )eiekmur diodowy • /akmes 5pLkt1”aly ilie weż”iiy III]: 190 do 600 mini
(DAD) • RojtIzielczo-c spektralna nie gorsza niż: 1.4 nin. dopuszcza się detektor, ktorego

producent specyi koje rozdzmelczosc pikselowo

• I IOU eIellienló%y sfl”ŁtI lociułycli (diod) nie mIlielsza niż: 1024
• l)okIadiio-u dluości bh nie gorsza niż: :1 11111

• l”uzim,mn szumliliw nie wicks,y niż: :8 X I WAL
• l)rIi lit” eorsz\ ni.”: 500 x lQ” AU h
• 1- unkcja imileligemil negt) rozszerzania zakresu dynamicznego deekiora

• J unke-i imiielwemitnej dekonwolucji pików nierozseparowanyeh

• I )lugosc dnmgi optycznej celki ponmiarowej: 10 nim

• ( )Ietosć ccli przeplywowej nie większa niż 15 tI

4. Penpa • M:iksyimialin zakres ciśnień nie niniejszy niż: 60 M Pa (600 bar)
• Lakmus przeplywow nie wcższy niż: od 0.00 I do IQ niL miii z krok ciii co 0.0(1

mmii- nimi
• I)okhidimość przcplywu nic więcej niż .Łl%
• Precyzja przepływu nie gorzej niż 0.06 %RSI)
. ryp giimdicmitti: non imnuiu 4-składnikowy
• ( )bjętość mmiicszalnika gradientu nie większa niż: 40 ii

5. Autosamupler Autoniatyczny podajnik próbek z bezpośrednim dostępem do komory próbek i

iuioniatyczną obróbką wstępna
• I )okładmiość objętości nastrzyku nie gorsza niż: ± 1%
• Standardowy zakres nastrzyku nie weższy niż: od 0.1 do 100 ML

www.iwIod::.pI
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I. ł4..42 1.11”
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(I11dILH”lfO( Pw.lod. Pl

(ipiorIiil\4Ie (10 sIeii)yaiiii caly:ll syIei)ieili L(—l)ż\l)—l51—NiS \1N. i)o/-”tktiacc (a
zhier,tii:e obrohkc (lali) ch. priytolowaiiie niportow. Pelna konip:iibiInosć procr;illiu Z

NIS ( )i lice I xcel. Oprooniinowanie spełniajace w I lasailii (iM . ( iLP
l”nzLniln po yinien Inc zai l]stalOW any na dostarczonych komputerach PC o poninszych
min. para net nieb:

l”rnceM,r ulen osiiiać w teeie wy dajnosci Pas\Mark Perlonnanee Test co
najlliiiicj wynik 10000 punkiow J”asmark CPU MarL Opublikowane na

5111iC l:Iifl: wwwpassiiiarkc:uu produclsjil.liiiti.

Runieć iiasuwa — t)ysk twardy wykotiaiiy n icelniologi SSD min. 512 ( I
P1iadtO komputer iiiusi b ć u yposaiomly W dm2 dyk
iwmmdy wykonany w technologii lIDU mimi. 2rH SATA III 7200 Tm [10
wykom w aula kopii bezpieczeństwa,

Karta iirałiezn:m — Dedykowana karta griitkzna zwdiui z I)irectX 12 iiiin. 4 CH
RAM I )t)R5. ok-mu anit karta raticzna musi osiaeac w teście PassMiirk

I „crbriuinue Test co

i:iiiimiej wynik 10000 punktów w ( 3D lttiiitL. wynik opubtikou any na s
lipnie: !lllp: - \%u-w.yideocardbelwllmnark.net gpit INtphp

o laiuieć RAM I 6( H (2\6( I R) UPKI
c Nitped ontyczny — t)VI)-RW.
O Hit )S — Hit )S zoodny” ze specyikiicją DIII.

Karla sieciowa przewodowa I Iłicniet LAN 100 1000 Mhps.
I )cklantcjii zgodnoscm ci: dla uterowaneso koimiputera.
I )atmmostyka —

Wbudowany system di tun styczny z crałicznyni intcrjsein użs ikon nikit
umnużl IW tmc) przelestuw itniC /al IIstal(fl\ aiiycli komponentow w celu wykryciu
u-Iem”k I W oki on wiyiri komputerze Ocz konmecniosc urtmchamii atut yslemnu
opellcyjmicgo. Wbudowany wizualny sysleiii d annoslyc,tn sygna Iiztij;icy pnlcy
I ll)[X zaxiluoiiii. umlioylnyiajac\ yykrycie bez koniec,ności urtmeliummuiuinia
systemiiti operacyjnego,

o Porty i złącza:
lx 1 Q1,jii I lUNIT
lx DVI.

2x RJ-45 (1010011000)
• 4x U5l1 3.0
• 2x USJ3 2.0

o O iwarancjzl — 2—letnia gwarancja producenta wiadczona na mniejseti u klienta.
zas reakcij serwisu — do końca nasiepneco minia roboczego. W przypadku

utwaru dysków twardych, dyski uszkodzone pozostają tj Zamawiającego.
o 2 x UI”S omiline z czasem podtrzymania pracy całego zestawu LCMS:MS co

numjmnmikj 5 minut podłączenie do iiista Iacj i 220—230 V 50 Nz
o M inimnum jeden Monitor 24”” L( 1) buli lii). matowa matryca
o System operacyjny Windows 10 prof. o4 bitowy
o Komunikacja PC—Chromatograf”w oparciu o interflicc Ethernet (LAN)

• Zawór dwupozycyjny umożliwiający przekieronanie zbcdnych frakcji do odpadów,
zaś badanych frakcji do spektrometru mas. Możliwość sterowania zaworem zarówno
ręcznie jak i w pełni automatycznie z poziomu oprOmoWai1ia sterującego

„I

j

• Powtarzalność ohictości naslr/yku nie „LOrs/a niż: 0.259s1{SU
• Współczynnik przeniesienia nie wiekszy nil,: 0,004%
. I”ojemiiiiośćatmtosutiiiplera nie mniejsza niż: 200 Holik .5 łub 2 nil
• Zakres terinoslumtowania nie w eisł\ tiż: 4 do 40”C
• Funkcja aLlIoiiittyeznej derywatyzacj i przedkolunniowej W stuinduimdzie

. Funkcja automatycznego rozcieńczania w standardzie
• J : I ikcj tu I )1 li it yez mi ego t1 titlu itku wzi i reu I W si ttid; irdz je
• itiiikcja iiaslrtyku kanapkowego

O. lcriiiost,mt • Laki-es tei-inostumttiwuumia lic WęższY fliz: od 12°C poili/ej temnpenttury otoczenia do
gg°

• Polemimitose kolumn ile mniejsza niż: 3 kolumny O ditigosci ilu 30cm

7. ( einciatu tzottm geileraton iztitit koitipuitybmlny ze spektrumniclretit

(ipri m ramlio aule

koitintmtcr

9. Wyposażenie
do(latkt)we

www.w.Iod.:.pI
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%%y itiaga się kompletnej koiiIunicji systemu, który będzie gotowy do pracy.

hr
Łńd. ul rz!)/IrikI %j

:i: 6163 0
Ix „4 1. hi H2 G

Lnto(

Powyższe w\jasIlwni;I i znhi:iiiy staiiowi; iiitegniliit część SIWZ.

ZAM AWIAJĄfl”

iNS” E A

Z-ca Dyrektora
RENT

dr q nż. ocej Boguń

pektioiueizciii iiUtS

Jednostka odwizownjea na miniiiiuiii: 5 kaiialów

Taca ochronna iiiiiiiiiuiii 4 bitIc I L. baniak im zlewki raz Z liltrem na opary oraz
„bioriiikieni ochnninyin im baniak

Poiiipa wstępna rotacyjna wrazi osiolia wycisnijac prace poiipy, wrazi tiltrern i

zest,weiii do zawracania oleu
l”onipa I iirboinolekiilarna

Miuimiini 3 kolumny dedykowane (10 techniki LCMS (2 x C1%, 1 X C30)
Minimum 500 yialek o poj. 2 nil
N ezbedne akceoriu konieczne do uruchomiania aparatu sprawdzenia popnIwnoei e0O

il/hiklilia

7 dni sikoleoia dIi co niiiiiniej 6 osóli W trzech etapach w terminach zaproponowanych
przez ilfllJWiIiICCo

Ukit. iwiiaiicJl iiiiniiiiuiu 23 niiesiące Bezplaliiy przeglad aparaiu pod koniec cZ;isu

\%„arai1ei

• IXislawca bo\\ IiI/UIC sic do zainstalowania i urtichoiiiieiiia nrzadinnia W 11ILJSCU

wskizinyiii przez z:iiiiawianego w terminie nie dlu)”s,ym niz
8 i;odni od ihity /iwarcm umowy

• WyiiiiiLIi%t iist rukcja okłusi w jczyku polskim aniclsk im
• Oljeiażciiic liliarbowe wnikajace z koszuw tranpoi1u, instalacji i uwclionilclii:L,

s,kolcn ia z obsłtiei sprzelu i oproraInowitI]ia. iiistrukcj i obsługi w ciyku pokk iii i
wwieh.kini lin slroiiie dostawcy.

[)ci,Liwci jobowi izuje sic do hezplatneso usuwania u id lub usterek w Pr;edm ticie
Li;oow\ w okresie warancji w terminie nic dlu,szym niż 14 dni od zgłoszenia pucz

/anianiajaceo uli innym terminie tizgodnaryn1 pi/e! troriy

www.iw.Iodz.pI


