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Sulejówek, 26.04.2018 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

 

KOREKTA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

do zapytania ofertowego nr 16/2018 

 

Zamawiający zdecydował o korekcie opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiono zakres 

zmian.  

• Treść opisu przed dokonaniem zmiany: 

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość 

 

1 

Chromatograf gazowy w dwóch alternatywnych wersjach: 
 
*WERSJA PIERWSZA: 
Chromatograf gazowy z detektorami DBD i FID 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
Chromatograf gazowy z detektorem helowym: 

- Zakres temperatur pieca nie mniejszy niż od +2°C powyżej temperatury 
otoczenia do 450°C z krokiem co 0,1°C 

- Maksymalna zmiana temperatury w piecu przynajmniej +/- 120 oC/min 

- Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50C poniżej 4 min  
- Co najmniej 20 ramp temperaturowych podczas analizy 
- Zakres ciśnień przynajmniej od 0 do 1035 kPa (g) 
- Programowanie przepływów i ciśnienia – przynajmniej 7 ramp. 
- Elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności 

ustawień ciśnienia 0,001 PSI 
- Zakres przepływu dla He co najmniej w zakresie  0-1300 ml/min. 
- Możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych od 0,05 do 0,53 

mm 
 
Dozownik typu split/splitless do dozowania próbek ciekłych 

- Maksymalny podział dozownika nie mniejszy niż 9999:1 
- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 450oC 
- Tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split, 

splitless 
 
Detektor płomieniowo-jonizacyjny FID 

- Detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) 
- Czułość detektora <1,4 pgC/s 
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- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 450C 
- Zakres liniowości nie mniejszy niż 107 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej 2ms (500 Hz)  
- Rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. 
- Stała filtracji od 4 do 2000 ms. 

 
Uniwersalny detektor helowy 

- Detektor z elektronicznie kontrolowanym ciśnieniem gazów z dokładnością  
do 0.001psi 

- Czułość detektora < 0,8 pg C/s (dla dodekanu) 
- Maksymalna temperatura pracy detektora do co najmniej 350⁰C 
- Zakres liniowości nie mniejszy niż 105 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania 2ms (500 Hz) 

 
Oprogramowanie 

- anglojęzyczne lub polskojęzyczne, 
- możliwość pełnej kontroli całym zestawem, zbieranie i opracowywanie 

danych, tworzenie raportów, 
- oprogramowanie z funkcją automatycznej korekty czasów retencji w oparciu 

o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w 
metodzie 

 
Zestaw komputerowy 

- komputer przenośny do obsługi zestawu o parametrach umożliwiających 
swobodne sterowanie pracą chromatografu oraz akwizycję danych, nie 
gorszy niż: laptop z procesorem minimum czterordzeniowym, 4 GB RAM, 
HDD 500 GB, 15,6” LED FullHD, mysz optyczna  

 
Wyposażenie dodatkowe 

- Zestaw akcesoriów niezbędnych do instalacji, uruchomienia oraz pracy 
całego systemu, takich jak (linery, ferulki, septy) 

- Zestaw kolumn chromatograficznych do prawidłowego rozdziału, 
przykładowo: 

a. Chromosorb W, 1m lub równoważna 
b. Pora Pak N, 1m lub równoważna 
c. Mol Sieve 5A Plot (30m x 0,53mm x 50μm) lub równoważna 
d. Q-Bond Plot (30m x 0,53mm x 20um) lub równoważna 
e. Alumina Bond/Na2SO4 (30m x 0.53mm x 10µm) lub równoważna 
f. ZB-1 (30m x 0.25mm x 0.25um) lub równoważna 

- 10-drożne zawory (4szt.) do dozowania próbek gazowych umieszone w 
termostatowanej skrzynce zaworowej 

- Zestaw rurek wraz z filtrami do podłączenia i oczyszczania gazu do detektora 
oraz gazu nośnego o długości 10m do każdego z gazów wykorzystywanych 
do pracy chromatografu oraz butlowe reduktory dwustopniowe, 
membranowe, przeznaczone do pracy na gazach o czystości min. 5.0 

- Instalacja chromatografu z doprowadzeniem gazów niezbędnych do pracy 
urządzenia przez autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce  

- Szkolenie instalacyjne (co najmniej 2-dniowe, dla min 3 osób) z obsługi 
aparatu i oprogramowania 

- Oferowany zestaw analityczny fabrycznie nowy 
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- Gwarancja 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu instalacyjnego,  
- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce 
- Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od 

chwili zakupu sprzętu 
- Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim 

 
Wymagane oznaczenia wraz z progami oznaczeń: 

związek 
zakres stężenia wymagany 

próg min max 

O2  tlen 0% 100% 0,01% 

N2 azot 0% 100% 0,01% 

CO tlenek węgla (II) 0% 100% 0,01% 

CO2 tlenek węgla (IV) 0% 100% 0,01% 

H2 wodór 0% 100% 0,01% 

H2S siarkowodór 0% 6% 5 ppm 

CH4 metan 0% 80% 50 ppm 

CH3-CH3 etan 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH2 eten 0% 40% 10 ppm 

CH≡CH acetylen 0% 10% 10 ppm 

CH3-CH2-CH3 propan 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH-CH3 propen 0% 80% 10 ppm 

CH3-(CH2)2-CH3 butan 0% 80% 10 ppm 

CH3-CH(CH2)-CH3 i-butan 0% 80% 10 ppm 

CH3-CH2-CH=CH2 1-buten 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH-CH=CH2 butadien 0% 60% 10 ppm 

CH3-(CH2)3-CH3 pentan 0% 20% 10 ppm 

CH3-CH(CH2)-CH2-
CH3 

i-pentan 0% 20% 10 ppm 

C6+ C6+ 0% 4% 10 ppm 

siloksany 
organiczne obecne 
w biogazie1 

 0 ppm 
100 
ppm 

500 ppb 

 
 
*WERSJA DRUGA: 
Chromatograf gazowy z detektorami TCD, FID i PFD 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
Chromatograf gazowy z detektorem helowym: 

- Zakres temperatur pieca nie mniejszy niż od +2°C powyżej temperatury 
otoczenia do 450°C z krokiem co 0,1°C 

- Maksymalna zmiana temperatury w piecu przynajmniej +/- 250 oC/min 

- Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50C poniżej 4 min  
- Co najmniej 20 ramp temperaturowych podczas analizy 
- Zakres ciśnień przynajmniej od 0 do 1035 kPa (g) 

                                                           
1 Oznaczane jako suma lub indywidualnie 
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- Programowanie przepływów i ciśnienia – przynajmniej 7 ramp. 
- Elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności 

ustawień ciśnienia 0,001 PSI 
- Zakres przepływu dla He co najmniej w zakresie  0-1000 ml/min. 
- Możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych od 0,05 do 0,53 

mm 
 
Dozownik typu split/splitless do dozowania próbek ciekłych 

- Maksymalny podział dozownika nie mniejszy niż 9999:1 
- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 450oC 
- Tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split, 

splitless 
 
Detektor płomieniowo-jonizacyjny FID 

- Detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) 
- Czułość detektora <1,4 pgC/s 

- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 450C 
- Zakres liniowości nie mniejszy niż 107 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej 2ms (500 Hz)  
- Rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. 
- Stała filtracji od 4 do 2000 ms. 

 
Detektor płomieniowo-jonizacyjny FPD 

- Detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) 
- Czułość detektora <2,5 pgS/s 

- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 400C 
- Selektywność 106 g S/g C 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej 5ms (200 Hz)  
- Rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. 
- Stała filtracji od 4 do 2000 ms. 

 
Detektor płomieniowo-jonizacyjny TCD 

- Detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) 
- Czułość detektora <600 pgC/s 

- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 400C 
- Zakres liniowości nie mniejszy niż 105 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej 10ms 
- Rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. 
- Stała filtracji od 4 do 2000 ms. 

 
Oprogramowanie 

- anglojęzyczne lub polskojęzyczne, 
- możliwość pełnej kontroli całym zestawem, zbieranie i opracowywanie 

danych, tworzenie raportów, 
- oprogramowanie z funkcją automatycznej korekty czasów retencji w oparciu 

o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w 
metodzie 

 
Zestaw komputerowy 
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- komputer przenośny do obsługi zestawu o parametrach umożliwiających 
swobodne sterowanie pracą chromatografu oraz akwizycję danych, nie 
gorszy niż: laptop z procesorem minimum czterordzeniowym, 4 GB RAM, 
HDD 500 GB, 15,6” LED FullHD, mysz optyczna  

 
Wyposażenie dodatkowe 

- Zestaw akcesoriów niezbędnych do instalacji, uruchomienia oraz pracy 
całego systemu, takich jak (linery, ferulki, septy) 

- Zestaw kolumn chromatograficznych do prawidłowego rozdziału, 
przykładowo: 

a. Chromosorb W, 1m lub równoważna 
b. Pora Pak N, 1m lub równoważna 
c. Mol Sieve 5A Plot (30m x 0,53mm x 50μm) lub równoważna 
d. Q-Bond Plot (30m x 0,53mm x 20um) lub równoważna 
e. Alumina Bond/Na2SO4 (30m x 0.53mm x 10µm) lub równoważna 
f. ZB-1 (30m x 0.25mm x 0.25um) lub równoważna 

- 10-drożne zawory (4szt.) do dozowania próbek gazowych umieszone w 
termostatowanej skrzynce zaworowej 

- Zestaw rurek wraz z filtrami do podłączenia i oczyszczania gazu do detektora 
oraz gazu nośnego 

- Instalacja chromatografu z doprowadzeniem gazów niezbędnych do pracy 
urządzenia przez autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce, włączając 
podłączenie rurek gazowych o długości 10m do każdego z gazów 
wykorzystywanych do pracy chromatografu oraz butlowe reduktory 
dwustopniowe, membranowe, przeznaczone do pracy na gazach o czystości 
min. 5.0 

- Szkolenie instalacyjne (co najmniej 2-dniowe, dla min 3 osób) z obsługi 
aparatu i oprogramowania 

- Oferowany zestaw analityczny fabrycznie nowy 
- Gwarancja 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu instalacyjnego,  
- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce 
- Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od 

chwili zakupu sprzętu 
- Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim 

 
Wymagane oznaczenia wraz z progami oznaczeń: 

związek 
zakres stężenia wymagany 

próg min max 

O2  tlen 0% 100% 0,01% 

N2 azot 0% 100% 0,01% 

CO tlenek węgla (II) 0% 100% 0,01% 

CO2 tlenek węgla (IV) 0% 100% 0,01% 

H2 wodór 0% 100% 0,01% 

H2S siarkowodór 0% 6% 5 ppm 

CH4 metan 0% 80% 50 ppm 

CH3-CH3 etan 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH2 eten 0% 40% 10 ppm 

CH≡CH acetylen 0% 10% 10 ppm 
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CH3-CH2-CH3 propan 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH-CH3 propen 0% 80% 10 ppm 

CH3-(CH2)2-CH3 butan 0% 80% 10 ppm 

CH3-CH(CH2)-CH3 i-butan 0% 80% 10 ppm 

CH3-CH2-CH=CH2 1-buten 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH-CH=CH2 butadien 0% 60% 10 ppm 

CH3-(CH2)3-CH3 pentan 0% 20% 10 ppm 

CH3-CH(CH2)-CH2-
CH3 

i-pentan 0% 20% 10 ppm 

C6+ C6+ 0% 4% 10 ppm 

siloksany 
organiczne obecne 
w biogazie2 

 0 ppm 
100 
ppm 

500 ppb 

 

• Treść opisu po dokonaniu zmiany: 

 

L.p. Przedmiot Ilość 

CZĘŚĆ I 

1 

Chromatograf gazowy w dwóch alternatywnych wersjach: 

 

*Wersja pierwsza: 
Chromatograf gazowy z detektorami DBD i FID 

 

Minimalne wymagane parametry techniczne:  

Chromatograf gazowy z detektorem helowym: 

- Zakres temperatur pieca nie mniejszy niż od +2°C powyżej temperatury otoczenia 
do 450°C z krokiem co 0,1°C 

- Maksymalna zmiana temperatury w piecu przynajmniej +/- 120 oC/min 

- Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50C poniżej 4 min  
- Co najmniej 20 ramp temperaturowych podczas analizy 
- Zakres ciśnień przynajmniej od 0 do 1035 kPa (g) 
- Programowanie przepływów i ciśnienia – przynajmniej 7 ramp. 
- Elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności 

ustawień ciśnienia 0,001 PSI 
- Zakres przepływu dla He co najmniej w zakresie  0-1300 ml/min. 
- Możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych od 0,05 do 0,53 mm 

 

Dozownik typu split/splitless do dozowania próbek ciekłych 

- Maksymalny podział dozownika nie mniejszy niż 9999:1 
- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 450oC 
- Tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split, 

splitless 
 

Detektor płomieniowo-jonizacyjny FID 

 

                                                           
2 Oznaczane jako suma lub indywidualnie 
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- Detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) 
- Czułość detektora <1,4 pgC/s 

- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 450C 
- Zakres liniowości nie mniejszy niż 107 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej 2ms (500 Hz)  
- Rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. 
- Stała filtracji od 4 do 2000 ms. 

 

Uniwersalny detektor helowy 

- Detektor z elektronicznie kontrolowanym ciśnieniem gazów z dokładnością  
do 0.001psi 

- Czułość detektora < 0,8 pg C/s (dla dodekanu) 
- Maksymalna temperatura pracy detektora do co najmniej 350⁰C 
- Zakres liniowości nie mniejszy niż 105 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania 2ms (500 Hz) 

 

Oprogramowanie 

- anglojęzyczne lub polskojęzyczne, 
- możliwość pełnej kontroli całym zestawem, zbieranie i opracowywanie danych, 

tworzenie raportów, 
- oprogramowanie z funkcją automatycznej korekty czasów retencji w oparciu o 

liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie 
 

Zestaw komputerowy 

- komputer przenośny do obsługi zestawu o parametrach umożliwiających 
swobodne sterowanie pracą chromatografu oraz akwizycję danych, nie gorszy niż: 
laptop z procesorem minimum czterordzeniowym, 4 GB RAM, HDD 500 GB, 15,6” 
LED FullHD, mysz optyczna  

 

Wyposażenie dodatkowe 

- Zestaw akcesoriów niezbędnych do instalacji, uruchomienia oraz pracy całego 
systemu, takich jak (linery, ferulki, septy) 

- Zestaw kolumn chromatograficznych do prawidłowego rozdziału, przykładowo: 
a. Chromosorb W, 1m lub równoważna 

b. Pora Pak N, 1m lub równoważna 

c. Mol Sieve 5A Plot (30m x 0,53mm x 50μm) lub równoważna 

d. Q-Bond Plot (30m x 0,53mm x 20um) lub równoważna 

e. Alumina Bond/Na2SO4 (30m x 0.53mm x 10µm) lub równoważna 

f. ZB-1 (30m x 0.25mm x 0.25um) lub równoważna 

- 10-drożne zawory (4szt.) do dozowania próbek gazowych umieszone w 
termostatowanej skrzynce zaworowej 

- Zestaw rurek wraz z filtrami do podłączenia i oczyszczania gazu do detektora oraz 
gazu nośnego o długości 10m do każdego z gazów wykorzystywanych do pracy 
chromatografu oraz butlowe reduktory dwustopniowe, membranowe, 
przeznaczone do pracy na gazach o czystości min. 5.0 

- Instalacja chromatografu z doprowadzeniem gazów niezbędnych do pracy 
urządzenia przez autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce  

- Szkolenie instalacyjne (co najmniej 2-dniowe, dla min 3 osób) z obsługi aparatu i 
oprogramowania 

- Oferowany zestaw analityczny fabrycznie nowy 
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- Gwarancja 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu instalacyjnego,  
- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce 
- Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od chwili 

zakupu sprzętu 
- Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim 

 

Wymagane oznaczenia wraz z progami oznaczeń: 

związek 
zakres stężenia wymagany 

próg min max 

O2  tlen 0% 100% 0,01% 

N2 azot 0% 100% 0,01% 

CO tlenek węgla (II) 0% 100% 0,01% 

CO2 tlenek węgla (IV) 0% 100% 0,01% 

H2 wodór 0% 100% 0,01% 

H2S siarkowodór 0% 6% 5 ppm 

CH4 metan 0% 80% 50 ppm 

CH3-CH3 etan 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH2 eten 0% 40% 10 ppm 

CH≡CH acetylen 0% 10% 10 ppm 

CH3-CH2-CH3 propan 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH-CH3 propen 0% 80% 10 ppm 

CH3-(CH2)2-CH3 butan 0% 80% 10 ppm 

CH3-CH(CH2)-CH3 i-butan 0% 80% 10 ppm 

CH3-CH2-CH=CH2 1-buten 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH-CH=CH2 butadien 0% 60% 10 ppm 

CH3-(CH2)3-CH3 pentan 0% 20% 10 ppm 

CH3-CH(CH2)-CH2-CH3 i-pentan 0% 20% 10 ppm 

C6+ C6+ 0% 4% 10 ppm 

siloksany organiczne 
obecne w biogazie3 

 0 ppm 
100 
ppm 

500 ppb 

 

 

*Wersja druga: 
Chromatograf gazowy z detektorami TCD, FID i PFD 

 

Minimalne wymagane parametry techniczne:  

Chromatograf gazowy: 

- Zakres temperatur pieca nie mniejszy niż od +2°C powyżej temperatury otoczenia 
do 450°C z krokiem co 0,1°C 

- Maksymalna zmiana temperatury w piecu przynajmniej +/- 250 oC/min 

- Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50C poniżej 4 min  
- Co najmniej 20 ramp temperaturowych podczas analizy 
- Zakres ciśnień przynajmniej od 0 do 1035 kPa (g) 
- Programowanie przepływów i ciśnienia – przynajmniej 7 ramp. 
- Elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności 

ustawień ciśnienia 0,001 PSI 

                                                           
3 Oznaczane jako suma lub indywidualnie 



 

9 
 

- Zakres przepływu dla He co najmniej w zakresie  0-1000 ml/min. 
- Możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych od 0,05 do 0,53 mm 

 

Dozownik typu split/splitless do dozowania próbek ciekłych 

- Maksymalny podział dozownika nie mniejszy niż 9999:1 
- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 450oC 
- Tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split, 

splitless 
 

Detektor płomieniowo-jonizacyjny FID 

- Detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) 
- Czułość detektora <1,4 pgC/s 

- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 450C 
- Zakres liniowości nie mniejszy niż 107 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej 2ms (500 Hz)  
- Rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. 
- Stała filtracji od 4 do 2000 ms. 

 
Detektor płomieniowo-jonizacyjny FPD 

- Detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) 
- Czułość detektora <2,5 pgS/s 

- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 400C 
- Selektywność 106 g S/g C 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej 5ms (200 Hz)  
- Rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. 
- Stała filtracji od 4 do 2000 ms. 

 
Detektor płomieniowo-jonizacyjny TCD 

- Detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) 
- Czułość detektora <600 pgC/s 

- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 400C 
- Zakres liniowości nie mniejszy niż 105 
- Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej 10ms 
- Rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. 
- Stała filtracji od 4 do 2000 ms. 

 

Oprogramowanie 

- anglojęzyczne lub polskojęzyczne, 
- możliwość pełnej kontroli całym zestawem, zbieranie i opracowywanie danych, 

tworzenie raportów, 
- oprogramowanie z funkcją automatycznej korekty czasów retencji w oparciu o 

liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie 
 

Zestaw komputerowy 

- komputer przenośny do obsługi zestawu o parametrach umożliwiających 
swobodne sterowanie pracą chromatografu oraz akwizycję danych, nie gorszy niż: 
laptop z procesorem minimum czterordzeniowym, 4 GB RAM, HDD 500 GB, 15,6” 
LED FullHD, mysz optyczna  
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Wyposażenie dodatkowe 

- Zestaw akcesoriów niezbędnych do instalacji, uruchomienia oraz pracy całego 
systemu, takich jak (linery, ferulki, septy) 

- Zestaw kolumn chromatograficznych do prawidłowego rozdziału, przykładowo: 
a. Chromosorb W, 1m lub równoważna 

b. Pora Pak N, 1m lub równoważna 

c. Mol Sieve 5A Plot (30m x 0,53mm x 50μm) lub równoważna 

d. Q-Bond Plot (30m x 0,53mm x 20um) lub równoważna 

e. Alumina Bond/Na2SO4 (30m x 0.53mm x 10µm) lub równoważna 

f. ZB-1 (30m x 0.25mm x 0.25um) lub równoważna 

- 10-drożne zawory (4szt.) do dozowania próbek gazowych umieszone w 
termostatowanej skrzynce zaworowej 

- Zestaw rurek wraz z filtrami do podłączenia i oczyszczania gazu do detektora oraz 
gazu nośnego 

- Instalacja chromatografu z doprowadzeniem gazów niezbędnych do pracy 
urządzenia przez autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce, włączając podłączenie 
rurek gazowych o długości 10m do każdego z gazów wykorzystywanych do pracy 
chromatografu oraz butlowe reduktory dwustopniowe, membranowe, 
przeznaczone do pracy na gazach o czystości min. 5.0 

- Szkolenie instalacyjne (co najmniej 2-dniowe, dla min 3 osób) z obsługi aparatu i 
oprogramowania 

- Oferowany zestaw analityczny fabrycznie nowy 
- Gwarancja 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu instalacyjnego,  
- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce 
- Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od chwili 

zakupu sprzętu 
- Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim 

 

Wymagane oznaczenia wraz z progami oznaczeń: 

związek 
zakres stężenia wymagany 

próg min max 

O2  tlen 0% 100% 0,01% 

N2 azot 0% 100% 0,01% 

CO tlenek węgla (II) 0% 100% 0,01% 

CO2 tlenek węgla (IV) 0% 100% 0,01% 

H2 wodór 0% 100% 0,01% 

H2S siarkowodór 0% 6% 5 ppm 

CH4 metan 0% 80% 50 ppm 

CH3-CH3 etan 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH2 eten 0% 40% 10 ppm 

CH≡CH acetylen 0% 10% 10 ppm 

CH3-CH2-CH3 propan 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH-CH3 propen 0% 80% 10 ppm 

CH3-(CH2)2-CH3 butan 0% 80% 10 ppm 

CH3-CH(CH2)-CH3 i-butan 0% 80% 10 ppm 

CH3-CH2-CH=CH2 1-buten 0% 80% 10 ppm 

CH2=CH-CH=CH2 butadien 0% 60% 10 ppm 
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CH3-(CH2)3-CH3 pentan 0% 20% 10 ppm 

CH3-CH(CH2)-CH2-CH3 i-pentan 0% 20% 10 ppm 

C6+ C6+ 0% 4% 10 ppm 

siloksany organiczne 
obecne w biogazie4 

 0 ppm 
100 
ppm 

500 ppb 
 

 

 

 

 

Pierwotny plik PDF z treścią zapytania ofertowego usunięto i umieszczono aktualny, poprawiony 

dokument. 

Pozostała treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu 

składania ofert. 

                                                           
4 Oznaczane jako suma lub indywidualnie 


