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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Zamawiający: 
Gmina Miejska Kraków- Zespół szkół Chemicznych 
Ul. Krupnicza 44 
31-123 Kraków 

 

Część nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego (fabrycznie nowych urządzeń) do Zespołu Szkół Chemicznych  

w Krakowie w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni 

chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 w ramach działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych  Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz 

kształcenia zawodowego. 

 
1. Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego – Dwukanałowy chromatograf gazowy – 1 sztuka 
 
 

 

 

Minimalne wymagania Zamawiającego (w tym parametry techniczne) 
 

 

- dozowniki typu split/splitless z EPC, konieczność dozowania w trypie pulsed  split, pulsed  splitless. Dozownik musi posiadać elektroniczną kontrolę ciśnienia 

 i przepływu ( możliwość odczytu aktualnego ciśnienia na panelu sterującym, niezbędne adaptery do podłączenia kolumny) 

 

- detektor przewodnictwa cieplnego z EPC (możliwość zmiany polaryzacji sygnału) 

 

- termostat kolumn (piec) zakres temperatur termostatu kolumn nie gorszy niż 40 – 450
0
C, (szybkość chłodzenia w czasie nie dłuższym niż 10 min.) 

 

- zawór 6 – portowy do dozowania próbek gazowych z opcją automatyki 

 

- kolumna HP-5 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm lub odpowiednik 

 

- interfejs do podłączenia zaworu do dozownika 

- zestaw komputerowy posiadający procesor odpowiedni do pracy ze sprzętem , min dwurdzeniowy o częstotliwości 3,2 GHz lub wyższej , dysk 500GB lub większy,  2 

GB RAM lub więcej , monitor LCD, drukarka laserowa, oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem  i obróbki danych, z systemem operacyjnym Windows 8.1 lub 

nowszym odpowiednim do zainstalowanego oprogramowania sterującego zestawem 

 

- Konieczna współpraca GC z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu za pomocą oprogramowania sterującego 
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- strzykawki  5μl - 2 szt,  10μl - 2 szt 

 

- Oferowane urządzenie kompletne, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem ( w zestawie musi znajdować się reduktor do gazu nośnego, dwustopniowy, 

200/5bar, kompatybilny do dostarczonej butli z helem o poj. min 50l  z opłaconą dzierżawą butli na okres 1 roku oraz sprężarka powietrza do sterowania zaworem 

   o parametrach: 

      Napięcie znamionowe/ częstotliwość 230/V/50Hz 

      Moc silnika min 0,55KW 

      Wydajność kompresora min  75 l.min
– 1

/ 5 bar 

      Ssąca wydajność kompresora min  105 l.min
– 1 

      Ciśnienie robocze min 6-8bar 

      Pojemność zbiornika min  5l 

      Tryb eksploatacji  S1-100% 

 

- Instrukcja obsługi urządzenia, w tym opisy podstawowych komunikatów w języku polskim, dołączona do dostawy 

 
 

 

 

 

Wykonawca kalkulując cenę powinien brać pod uwagę również koszty dostawy, montażu, uruchomienia (jeżeli dane urządzenie tego wymaga) i instruktażu 

jeśli dotyczy. 

 

2. Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego –Chromatograf cieczowy HPLC – 1 sztuka 
 
 

 

 

Minimalne wymagania Zamawiającego (w tym parametry techniczne) 
 

 

- pompa izokratyczna(dwutłokowa) ciśnienie: 300 bar lub więcej z regulowanym przepływem w zakresie 0,01 - 10ml/min 

 

- detektor UV-ViS   

 

- zakres spektralny: 190-500 nm lub szerszy,   

 

- manualny zawór nastrzykowy z pętlą 10-20um lub wyższą 

 

- kolumna typu C18 125 (lub więcej)x 4.0 mm lub wyższa lub odpowiednik 

 

- strzykawki od 50-do 100μl – 2 szt.  

 

- oprogramowanie umożliwiające zbieranie oraz obróbkę danych 

 

- zestaw komputerowy o konfiguracji: procesor odpowiedni do pracy ze sprzętem , o wyniku wydajności wg PassMark - CPU Mark na dzień 29.10.2015 nie mniejszym 

niż 6,63 lub porównywalny, częstotliwość 3,2 GHz lub wyższa, dysk twardy 500 GB lub więcej, DVD +/- RW, pamięć RAM 6 GB lub więcej, karta graficzna 

zintegrowana, monitor LCD 21,5", drukarka laserowa, klawiatura, mysz optyczna,  
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oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem  i obróbki danych, z systemem operacyjnym Windows 8.1 lub nowszym odpowiednim do zainstalowanego 

oprogramowania sterującego zestawem, Konieczna współpraca HPLC  z komputerem dająca możliwość zdalnego dostępu do aparatu za pomocą 

oprogramowania sterującego 

 

- Oferowane urządzenie kompletne, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem 

( zestaw instalacyjny do rozpoczęcia pracy – septy, linery, ferule, złączniki, itp. ) 

 

- Instrukcja obsługi urządzenia, w tym opisy podstawowych komunikatów w języku polskim, dołączona do dostawy 

 
 

 

 

 

Wykonawca kalkulując cenę powinien brać pod uwagę również koszty dostawy, montażu, uruchomienia (jeżeli dane urządzenie tego wymaga) i instruktażu 

jeśli dotyczy. 

 
 

 


