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BZP.2710.5.2021.AB 
Załącznik nr 3 do SWZ 

   
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego 
 

Spektrometr UV-Vis-NIR z termostatowanym uchwytem kuwet 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

....................................................................................................................................................  

 

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................... 

Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model:  .......................................................................... 

Rok produkcji:   .......................................................................... 

Nazwa i wersja oprogramowania:  .......................................................................... 

 

Element/parametr Wartość wymagana Szczegółowy zakres parametrów 
technicznych oferowany przez 

Wykonawcę 
 (wpisać dokładne parametry oferowane 

przez Wykonawcę) 
1. Elementy wyposażenia i budowy 

 
1.1. SYSTEM OPTYCZNY: 

 
W zestawie:  

a. Spektrofotometr 
dwuwiązkowy z wirującą 
przesłoną wiązki. 
Częstotliwość wirowania 
przesłony: 

co najmniej 46 Hz  

b. Powierzchnia zwierciadeł zabezpieczona kwarcem 
 

 

c. Podwójny monochromator 
typu Littrow. Liczba linii: 

co najmniej 1440 linii/mm przy 
240 nm 

 
co najmniej 360 linii/mm przy 

1100 nm 

 

d. Szczelina optyczna: zakres UV-Vis: 
co najmniej 0,05– 5,00 nm 

 
zakres NIR: 

co najmniej 0,20 – 20,00 nm 

 



Strona | 2  
 

e. Regulacja szczeliny 
optycznej: 

zakres UV-Vis: 
 co najmniej 0,01 nm 

 
zakres NIR: 

co najmniej 0,04 nm 

 

f. Zakres regulowania 
wysokości wiązki: 

co najmniej 3 – 12 mm  

g. Automatyczne atenuatory 10% i 1% dla obu wiązek  
 

1.2. KOMORY POMIAROWE: 
 

W zestawie:  
a. Dwie niezależne, zintegrowane z obudową spektrofotometru.  

 
 

b. Rozmiar pierwszej komory: nie mniejszy niż 200 mm x 300 
mm x 220 mm (sz x gł x wys) 

 

c. Rozmiar drugiej komory: nie mniejszy niż 480 mm x 300 
mm x 220 mm (sz x gł x wys) 

 

d. Możliwość instalacji akcesoriów do badania cieczy i ciał 
stałych. 

 

e. Możliwość podłączenia gazu obojętnego w celu wypełnienia 
komory. 

 

f. Odległość między 
wiązkami: 

co najmniej 120 mm  

g. Wysokość światła nad 
podstawą: 

co najmniej 90 mm  

1.2. Źródło promieniowania 
 
 
W zestawie:  

a. Lampy wolframowa i deuterowa z licznikiem czasu pracy  

b. Demontowana komora źródeł umożliwiająca montaż własnych 
akcesoriów 

 

 

1.3. Detektor 
 
W zestawie: 

 
 

a. Zakres UV-Vis: fotopowielacz bezsiatkowy 
 

 

b. Zakres NIR: chłodzony układem Peltiera PbS 
 

 

c. Możliwość samodzielnego, szybkiego, niewymagającego 
zdejmowania obudowy demontażu detektora w celu 
umieszczenia w jego miejsce innego akcesorium pomiarowego 
z własnymi detektorami. 

 

 

1.4. Termostatowany uchwyt kuwet 
 

W zestawie: 
 

 

a. Zakres temperatur 
osiągalnych: 

co najmniej od -40 °C do +110 
°C 

 

b. Zakres temperatur łatwo 
osiągalnych: 

co najmniej od -15 °C do +110 
°C 

 

c. Precyzja pomiaru 
temperatury: 

nie gorsza niż ±0,02 °C  

d. Dokładność pomiaru 
temperatury w zakresie od 
0°C do +80°C: 

nie gorsza niż ±0,15 °C  
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e. Dokładność pomiaru 
temperatury dla pełnego 
zakresu od ‐15 °C do +110 
°C: 

 nie gorsza niż ±0,3 °C  

f. Odtwarzalność 
temperatury: 

nie gorsza niż ±0,07 °C   

1.5. Komunikacja spektrofotometru z komputerem 
 

a. Port USB. 
 

 

1.6. Wyposażenie dodatkowe:  
 

a. Komputer z monitorem i systemem operacyjnym  
o parametrach zapewniających właściwą współpracę  
z oprogramowaniem spektrometru i komunikację ze 
spektrofotometrem. 

 

 

b. Oprogramowanie: 
- sterujące pracą spektrofotometru, pozwalające przynajmniej 

na:  
- sterowanie atenuatorami, szczelinami pionowymi i poziomymi, 

prędkością skanowania, odpowiedzią i wzmocnieniem detektora 
oraz dostępnymi opcjonalnie przystawkami i modułami 
pomiarowymi, 

- pozwalające wykonać pomiar widma w wybranym zakresie lub 
określonych długościach fal, monitorujące zmienność sygnału 
w czasie; 

- pozwalające na pomiar ilościowy w wybranym zakresie lub przy 
określonych długościach fal; 

- pozwalające na pomiar polaryzacji; 
- pozwalające na manipulacje widmami, wykonywanie działań 

matematycznych; 
- zdolne do obróbki danych graficznych obejmującej m.in. 

nakładanie dowolnej liczby widm lub krzywych kinetycznych, 
dodawanie i odejmowanie widm, automatyczne wyszukiwanie i 
integrację pasm, funkcję kursora pionowego i poziomego, 
powiększanie wybranych fragmentów widma; 

- pozwalające na tworzenie własnych bibliotek widm  
i porównywanie ich między nimi; 

- pomoc typu on-line pozwalająca na łatwe korzystanie  
z aparatu; 

- pozwalające na tworzenie równań; 
- pozwalające na rejestrację krzywych kalibracyjnych  

z możliwością użycia co najmniej 50 roztworów odniesienia; 
- pozwalające na edycję krzywej kalibracyjnej bez konieczności 

powtarzania pomiarów (dodawanie i usuwanie punktów, 
zmiana funkcji dopasowania krzywej); 

- z wbudowanym kreatorem raportów według preferencji 
użytkownika; 

- umożliwiające eksport danych pomiarowych oraz kopiowanie 
danych graficznych i tekstowych (widm, metod, wyników) do 
programów pakietu Microsoft Office. 

 

 

2. Parametry promieniowania 
 

2.1. Zakres spektralny: co najmniej 175 – 3300 nm  
2.2. Rozdzielczość:   

a. dla zakresu UV-Vis nie gorsza niż 0,05 nm 
 

 

b. dla zakresu NIR nie gorsza niż 0,20 nm  
2.3. Dokładność długości 

fali: 
  

a. dla zakresu UV-Vis nie gorsza niż 0,025 nm  
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b. dla zakresu NIR nie gorsza niż 0,200 nm  

2.4. Precyzja długości fali:   
a. dla zakresu UV-Vis nie gorsza niż 0,002 nm  
b. dla zakresu NIR nie gorsz niż 0,008 nm  

2.5. Stosunek sygnał/szum 
RMS (szczelina 2 nm, 
czas pomiaru 1 s) 

  

a. dla 190 nm: co najwyżej 0,00004 A przy 0 A  
b. dla 500 nm: co najwyżej 0,00002 A przy 0 A 

 
co najwyżej 0,00020 A przy 2 A 

 
co najwyżej 0,00090 A przy 4 A 

 
co najwyżej 0,00500 A przy 6 A 

 

c. dla 1500 nm: co najwyżej 0,000015 A przy 0 
A 
 

co najwyżej 0,00010 A przy 2 A 
 

co najwyżej 0,00210 A przy 3 A 

 

2.6. Płaskość linii bazowej 
(szczelina 2 nm, czas 
pomiaru 2 s) 

  

a. zakres 190 – 860 nm nie więcej niż 0,0008 A  
2.7. Światło rozproszone   

a. przy 200 nm nie więcej niż 2 A  
b. przy 220 nm nie więcej niż 0,00005 %T  
c. przy 340 nm nie więcej niż 0,00002 %T  
d. przy 370 nm nie więcej niż 0,00003 %T  
e. przy 1420 nm nie więcej niż 0,0002 %T  
f. przy 2365 nm nie więcej niż 0,00045 %T  

2.8. Dokładność 
fotometryczna (metoda 
podwójnej przesłony) 

  

a. przy 0,5 A A nie więcej niż 0,0003 A  
b. przy 1,0 A nie więcej niż 0,0006 A  

2.9. Dokładność 
fotometryczna (z 
zastosowaniem NIST 
930D) 

  

a. przy 0,5 A nie więcej niż 0,0006 A  
b. przy 1,0 A nie więcej niż 0,0006 A  
c. przy 2,0 A nie więcej niż 0,0030 A  

2.10. Liniowość 
fotometryczna (przy 
546,1 nm, szczelinie 2 
nm, czasie pomiaru 1 s) 

  

a. przy 1 A nie więcej niż 0,0030 A  
b. przy 2 A nie więcej niż 0,0170 A  
c. przy 3 A nie więcej niż 0,0200 A  

2.11. Precyzja fotometryczna 
(10 pomiarów, przy 
546,1 nm, szczelinie 2 
nm, czas pomiaru 1 s) 

  

a. przy 0,3 A nie więcej niż 0,00008 A  
b. przy 0,5 A nie więcej niż 0,00008 A  
c. przy 1 A nie więcej niż 0,00016 A  

2.12. Zakres fotometryczny   
a. dla zakresu UV-Vis co najmniej 8 A  
b. dla zakresu NIR co najmniej 6 A  
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2.13. Stabilność 
fotometryczna (przy 
500 nm, szczelinie 2 
nm, czasie pomiaru 2 s) 

  

a. przy 0 A nie więcej niż 0,00006 A/h  
 

UWAGA! Wykonawca musi wypełnić kolumnę pn.: „Szczegółowy zakres parametrów technicznych 
oferowany przez Wykonawcę” poprzez podanie dokładnych oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia,  
w sposób jednoznaczny niebudzący wątpliwości. 

 

 

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem 
osobistym 


