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1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przystawki wraz z głowicą i sondą stanowiące 
system spektrometru masowego typu pułapka jonowa (MSn) wraz z wyposażeniem 
przeznaczonego do współpracy z chromatografem cieczowym pracującym w Zakładzie 
Ekstrakcji Nadkrytycznej  

2. Założenia  

Aparatura będzie stanowiła element doposażenia aparatury badawczej funkcjonującej 
w laboratorium Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia  

Detektor masowy do podłączenia do chromatografu cieczowego Accela 1250 
stanowiącego wyposażenie Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej o parametrach nie 
gorszych niż: 

 Zakres mas analizatora 15 do 4000 amu z rozdzielczością jednostkową w całym 
zakresie mas. 

 Detektor masowy z analizatorem kwadrupolowym działającym na zasadzie pułapki 
jonów przystosowany do współpracy z głowicą do jonizacji ESI (electrospray), 

usytuowaną pod katem 60 do osi analizatora, z opcjonalną możliwością 
wyposażenia w głowicę do jonizacji APCI (chemiczna jonizacja), nanospray, API 
MALDI (jonizacja laserowa) lub APPI (fotojonizacja).  

 Rodzaje skanowania mas: pełne widmo, SIM (wybrane jony), MS/MS widmo 
fragmentów wybranego jonu macierzystego, monitorowanie wybranego przebiegu 
reakcji (SRM), z wysoką rozdzielczością w wąskim zakresie mas nie gorszą niż 0,3 
m/z oraz analiza z inteligentnym sterowaniem w zależności od bieżącego sygnału 
analitycznego. Zaawansowane funkcje skanowania obejmujące Dynamic Exclusion, 
WideBand Activation i Normalized Collision Energy. 

 Czułość dla analiz MS/MS: 
Jonizacja ESI: nastrzyk bezpośredni 2 ul roztworu rezerpiny o stężeniu 1 pg/ul w 
przepływie 400 ul/min 50 % izopropanolu/ 50 % wody pozwala na uzyskanie 
stosunku sygnału do szumu 100:1 dla przejścia jonu macierzystego m/z 609 na 
największy jon fragmentacji ( m/z 448 lub m/z 397) przy przemiataniu mas z 
jednostkową rozdzielczością w zakresie m/z 165 do 615. 

 Możliwość wykonywania analiz MSn (n=10). 

 Automatyczne sterowanie czasem jonizacji (AGC), automatyczne strojenie, 
automatyczne dobieranie wzmocnienia, automatyczne elektroniczne sterowanie 
przepływami gazów w głowicach API. 

 Wyposażony w nasadkę typu Ion Sweep oraz wyjmowaną kapilarę transferową 
zapewniające zmniejszenie szumu chemicznego i łatwość konserwacji. 

 Głowica do jonizacji electrospray (ESI) dla spektrometru mas. 
Zakres przepływu: 1 ul/min do 1 ml/min dla 100% wody bez podziału przepływu, oraz 
przepływ od 200 nl/min z wąską igłą rozpylacza. Zakres napięcia jonizacji do +/- 8 
kV, 100 uA maksymalnie. Możliwość regulacji ustawienia rozpylacza względem wlotu 
jonów do detektora.  

 Z opcją wtórnej fragmentacji kolizyjnej (CID) jonów w źródle jonów i analizatorze mas 
(MS/MS).  

 System transferu jonów składający się z dwóch oktapoli i soczewki pośredniej 
zapewniający efektywną transmisję jonów do analizatora mas. 

 Wbudowana w spektrometr pompa strzykawkowa z dwoma szybkościami przepływu 
oraz sześciodrożny zawór przełączania przepływu do detektora masowego lub do 
„ścieku”, sterowane z oprogramowania. 

 System próżniowy pompowany różnicowo za pomocą jednej dwustopniowej 
hybrydowej pompy turbomolekularnej z chłodzeniem powietrznym i pompy rotacyjnej 
o dużej wydajności ze specjalnym system zabezpieczenia próżni. 



 Sterowanie wszystkimi funkcjami chromatografu cieczowego Accela 1250 oraz 
spektrometru mas jak również akwizycja danych, analiza ilościowa i jakościowa 
wyników (oprogramowanie systemowe oraz oprogramowanie użytkowe) – musi 
odbywać się z poziomu jednego oprogramowania komputerowego. 

 Licencje na oprogramowanie zainstalowane na komputerze (systemowe, 
narzędziowe i użytkowe). 

 Komputer powinien mieć pamięć operacyjną o pojemności przynajmniej 4 GB oraz 
dysk o pojemności przynajmniej 1TB.  

 Zestawy instalacyjne do podłączenia systemu i jego pełnego uruchomienia oraz 
oprogramowania narzędziowego i użytkowego. 

 Materiały eksploatacyjne w tym: dodatkowa strzykawka do pompy strzykawkowej, 
dodatkowa kapilara transferowa do źródła jonów, rękawiczki gumowe bezpyłowe lub 
bawełniane 

 Szkolenie – w siedzibie Odbiorcy min. 24 godziny niezależnie od czasu instalacji 
sprzętu, 

 Dostawa, instalacja, uruchomienie, kalibracja i szkolenie na koszt Dostawcy w 
siedzibie zamawiającego w terminie ustalonym z zamawiającym. 

 Dostawca zapewni: bezpłatny serwis gwarancyjny, płatny serwis pogwarancyjny co 
najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym, czas rekcji serwisu w okresie gwarancyjnym 
maksymalnie 72 godziny (podjęcie działań naprawczych), maksymalny czas 
oczekiwania na naprawę 30 dni. 

 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów 
prawa w UE, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.  

 

5. Zakres dostawy  

 
Zakres dostawy do miejsca użytkowania (siedziby Zamawiającego) powinien 

obejmować:  

 kompletne, nowe urządzenia,  

 papierową dokumentację techniczną w dwóch egzemplarzach zawierająca instrukcje 
do spektrometru, 

 papierową dokumentację oprogramowania narzędziowego i użytkowego w języku 
angielskim lub polskim,  

 kartę gwarancyjną,  

 wykaz części zamiennych zawierający dane umożliwiające ich jednoznaczne 
określenie przy zamówieniu. 

 

6. Gwarancje oczekiwane  

 24 miesiące od daty odbioru sprzętu,  

 każda pozycja dostawy, która nie spełni wymagań zakresie rozwiązań 
konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonania zostanie zastąpiona przez 
Dostawcę pozycją wolną od wad na koszt Dostawcy  

 

7. Zakres oferty technicznej  

Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej:  

 informacje techniczne (karty katalogowe lub charakterystyki) urządzenia: na 
podstawie, których będzie można dokonać sprawdzenia założeń i wymagań 
technicznych.  


