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Załącznik nr 2C do SIWZ nr DZP.381.109.2020.DW  

Część C indeks 132284 

 

 

 Nazwa urządzenia/ parametry 

wymagane przez zamawiającego 

 

Parametry oferowanego urządzenia 

(opis techniczny) 

(podać parametry w odniesieniu do kolumny obok) 

 

 Spektrofotometr dwuwiązkowy – 1 szt.  

 

Dwuwiązkowy spektrofotometr z oprogramowaniem i 

z systemem przetwarzania danych pomiarowych 

Zakres pomiarowy: od 190 do 1100 nm;  

szerokość szczeliny spektralnej: 1,0 nm (±2%);  

szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: 

24000 nm/min (±2%);  

zakres szybkości skanowania: od 10 do 8000 nm/min. 

Dokładność długości fali: ±0,2 nm;  

odtwarzalność długości fali: ±0,1 nm;  

zakres fotometryczny: od -3 do +3 AU;  

dokładność fotometryczna: ±0,0015 AU (w obszarze 

od 0 do 0,5 AU);  

odtwarzalność fotometryczna: ±0,0005 AU (w 

obszarze od 0 do 0,5 AU);  

światło rozproszone przy 220 nm: 0,02%.  

Źródło światła: lampa deuterowa i wolframowo-

halogenowa.  

Poziom szumów RMS: 0,00004 AU (0 AU, 500 nm); 

stabilność linii bazowej: ±0,0004 AU/h; 

Wymiary: 450-486 (długość) x 441-501 (głębokość) x 

216 -244 (wysokość) mm  

waga: 15 kg -16,6 kg 

Sterowanie: oprogramowanie komputerowe z 

możliwością użycia wolnostojącego modułu IRM z 

ekranem graficznym.   

Standardowo w zestawie: uchwyt kuwet dla próbki 

badanej i odniesienia (dla 10 mm kuwet), filtr 

holmowy, przewód komunikacyjny USB, świadectwo 

kontroli i deklaracja CE. 

Oprogramowanie sterujące oraz analityczne, 

kompatybilne z systemami operacyjnymi Win7/10.  

Winno obejmować następujące funkcje:  

- sterowanie aparatem: wykonywanie pomiarów 

(absorbancji, transmitancji, analizy ilościowej z 

wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej, pomiary widm, 

pomiary przy kilku wybranych długościach fali, proste 

pomiary kinetyczne, pomiary kinetyczne przy dwóch 

długościach fali z wyliczaniem stosunku absorbancji); 
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- testowanie aparatu (autodiagnostyka, kalibracja 

długości fali), automatyczna identyfikacja i rejestracja 

akcesoriów (zgodne z GLP); 

- program walidacyjny (z modułem zgodności USP, 

EP i JP oraz możliwością wprowadzania własnych 

ustawień); 

- funkcja zapisywania i wyszukiwania danych; 

- analiza statystyczna krzywych kalibracyjnych z 

zakresami tolerancji; 

- analiza widm (wyszukiwanie pików, funkcje 

matematyczne, liczenie pochodnych, korekcja linii 

podstawowej, konwersja danych, nakładanie widm); 

analiza barwy; 

- prosta kinetyka enzymatyczna; pomiary grubości 

filmów; 

- tworzenie szablonów raportów w różnych stylach. 

Jednostka sterująca z systemem operacyjnym 

Windows 10Pro 64 bit (procesor Intel Core i5 2, min. 

8 GHz, min. 500 GB HD, min. 8 GB RAM, 21,5" 

monitor LCD, CD/DVD-RW, klawiatura, myszka, 

drukarka atramentowa). 


