
ZAŁĄCZNIK 8 

Detektor MS/MS z oprogramowaniem - uzupełniające wyposażenie do chromatografu 

gazowego GC 6890N firmy Agilent Technologies 

I. Detektor MS/MS do chromatografu gazowego, z oprogramowaniem, o parametrach nie 

gorszych niż niżej wymienione: 

1. źródła jonów EI, 

2. źródło jonów do EI wykonane z inertnego stopu z podwójnym żarnikiem (filamentem), 

3. wymagana możliwość grzania źródła jonów przynajmniej  w zakresie 150-350°C, 

4. hiperboliczne kwadrupolowe analizatory mas (2) z kwarcu pokrytego złotem z 

możliwością wygrzania do 200°C., bez konieczności stosowanie prefiltra, 

5. zakres dynamiczny detektora nie węższy niż 10 x 6, zakres mas nie gorszy niż 10-

1000amu 

6. heksapolowa, liniowa komora kolizyjna, 

7. możliwość programowania energii kolizyjnej w komorze przynajmniej do 60 eV, 

8. wymagana szybkość MRM – nie mniej niż 800 przejść /s, 

9. możliwość wykonywania automatycznego lub ręcznego strojenia detektora, 

10. system próżniowy – pompa turbomolekularna o wysokiej wydajności chłodzona 

powietrzem, 

11. Limit detekcji instrumentu w trybie EI MRM nie gorszy niż 4fg OFN dla nastrzyku 1uL 

mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 10 fg/uL (specyfikacja potwierdzana przy 

instalacji), 

12. czułość w trybie EI MS/MS (MRM) nie gorsza niż S/N RMS 7000:1 dla 100 fg dla 

OFN (specyfikacja referencyjna producenta), 

 
II. System kontroli zestawu i zbierania danych – komputer stacjonarny 

1. procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, 

musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4200 

punktów na dzień 20.08.2014 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować 

sie na stronie http://www.cpubenchmark.net), 

2. HDD 500 GB, 

3. 8GB RAM, 

4. DVD-R, 

5. 2 monitory 2x24”LCD, 

6. karta LAN 10/100 Mbps, 

7. system operacyjny 64-bitowy, 

8. oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych, z 

oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia bibliotek widm, 

oprogramowanie do obróbki danych w trybie offline, 

9. drukarka laserowa kolorowa A4 

10. konieczna współpraca MS/MS z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające 

możliwość zdalnego dostępu do aparatu 

 

 



III. Zakres dostawy: 

1. Kompletny detektor MS/MS do współpracy z GC – szt.1,  

2. System kontroli zestawu i zbierania danych z zainstalowanym oprogramowaniem – 

szt.1, 

3. Wszystkie niezbędne elementy umożliwiające podłączenie i uruchomienie aparatu. 

 

IV. Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące 

2) instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia), 

3) bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 

4) czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 2 dni robocze, 

5) wymagany bezpośredni dostęp do wykwalifikowanego serwisu – minimum 4 

inżynierów serwisowych (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do 

serwisu aparatów MS typu QQQ  (załączyć kopie oryginalnych imiennych 

Certyfikatów od producenta do oferty), 

6) wsparcie aplikacyjne z próbkami i standardami klienta, 

7) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

8) przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego (magazyn), 

9) koszt dostawy musi zawierać się w cenie oferty, 

10) Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis w cenie zamówienia, 

11) Szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji w siedzibie zamawiającego, nie krótsze 

niż pięć dni po osiem godzin, w cenie zamówienia. 

 

V. Wymagane przepisy i standardy 

1) Deklaracja zgodności, 

2) Oznakowanie CE, 

3) Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem. 

 

VI. Zakres oferty technicznej: 

1. Potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i 

wymagań zamieszczonych w załączniku Nr 8. 

2. Karty katalogowe lub charakterystyki ze szczegółową specyfikacją techniczną 

oferowanego urządzenia oraz oprogramowania. 

 


